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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Evreii din Craiova au celebrat, ieri, Purimul, una dintre cele mai importante săr-
bători din calendarul iudaic. Anul acesta, printre invitaţii de onoare ai comunităţii
din Bănie s-a numărat şi Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel în România, El
Eliezer, care a sosit la sinagogă pentru a se ruga împreună cu toţi ceilalţi membri ai comunităţii şi
a degusta tradiţionalele preparate culinare. Înaltul diplomat s-a aflat pentru prima dată la Craiova
şi a promis că va reveni într-o vizită oficială, pentru că a fost încântat de oraş.
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     S-a deschis
„Complexul de restaurante MINERVA”,

care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

Sala Maură – 250 de locuri
Sala Crama Minerva – 650 de locuri

Grădina Minerva – 450 de locuri

Rezervări la numerele de telefon
0751/660.220 şi 0770/263.663

Potrivit exit poll, noul preşe-
dinte al Ciprului este conserva-
torul Nicos Anastasiades.

ULTIMA ORĂ

Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel
a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova
Excelenţa Sa ambasadorul statului Israel

a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova



2 / cuvântul libertãþii luni, 25  februarie 2013
actualitate

$1 EURO ...........................4,3780 ............. 43780
1 lirã sterlinã..........................5,0586.......................50586

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 25 februarie - max: 8°C - min: 5°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3159........33159
1 g AUR (preþ în lei).......168,3658......1683658

Cursul pieþei valutare din 25 februarie 2013-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 SRL
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1229/06.08.2012; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 30516403
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:
Cristian Rudãreanu:

rudareanucristian@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Crin Antonescu a fost reales, sâmbãtã, în funcþia
de preºedinte al PNL, delegaþii la Congresul parti-
dului exprimând în favoarea moþiunii ºi echipei
propuse de acesta 1.343 de voturi „pentru” ºi 44
„împotrivã”, 50 de voturi fiind nule. Echipa de
conducere propusã de Antonescu este formatã
dintr-un prim-vicepreºedinte – post care i-a reve-
nit prospãtului liberal Klaus Iohannis, primarul
Sibiului - un secretar general (Eduard Hellvig), 15
vicepreºedinþi cu atribuþii executive ºi alþi 16 vice-
preºedinþi. Cei 15 vicepreºedinþi executivi sunt:

Daniel Chiþoiu, Radu Stroe, Eugen Nicolãescu,
Norica Nicolai, Mihai Voicu (deputat de Dolj ºi
liderul PNL Dolj), Relu Fenechiu, Varujan Vosga-
nian, Puiu Haºotti, Dan Motreanu, Rareº Mãnes-
cu, Marcel Vela, Tudor Chiuariu, Mircea Diaco-
nu, Ovidiu Silaghi ºi Florin Alexe. Pentru funcþiile
de vicepreºedinte au fost desemnaþi: Cristian
Adomniþei, Cristinel Bîgiu, Ilie Bolojan, Aristotel
Cãncescu, Ciprian Dobre, Rãducu Filipescu, So-
rin Frunzãverde, Mircea Moloþ, Marian Petrache,
Cornel Popa, Nicolae Robu, Dan-Radu Ruºanu,

Marius Stan, Romeo Stavarache, Florin
Þurcanu ºi Horea Uioreanu. Dupã realege-
rea sa în funcþie, Antonescu ºi-a surprins
colegii declarând cã „am, chiar ºi de aceas-
tã datã - a câta oarã? - emoþii, nu doar cau-
zate de recunoºtinþa în faþa încrederii, ci
mai ales cauzate de gândul cã este ultima
oarã când particip, cel puþin ca preºedinte
al PNL, la un Congres al partidului nostru”.
Întrebat ulterior la ce s-a referit când a fã-
cut aceastã afirmaþie, liderul PNL a expli-
cat cã „nu am limitare la numãrul de man-
date, dar am avut în vedere faptul cã în
intervalul de pânã la urmãtorul Congres, cel
din 2016, vor fi alegeri prezidenþiale în 2014,
pe care, dacã le voi câºtiga, voi deveni pre-

ºedintele Româiei, deci nu voi mai putea fi mem-
bru al PNL, ºi cu atât mai puþin preºedinte. Dacã
nu le voi câºtiga, oricum mã voi retrage din con-
ducerea PNL ºi atunci, deci, acesta este ultimul
Congres al PNL la care am participat în calitate de
preºedinte”.

Aºa cum era de aºteptat, la Congresul liberal
nu toatã lumea a fost mulþumitã, deputatul Ludo-
vic Orban, spre exemplu, declarând, cu referire
la relaþia dintre PNL ºi PSD, cã „luna de miere s-
a terminat” ºi cã mireasa nu poate fi mulþumitã
dacã în locul unui naº integru mirele alege ca naº
pe Gabriel Oprea sau pe Traian Bãsescu. „Con-
duc maºina ºi trãiesc în România, dar mie îmi
place sistemul englezesc, în care volanul este pe
dreapta. Din pãcate, în România astãzi volanul e
pe stânga. (...) Nu prea mã simt în siguranþã atunci
când la volan nu se gãseºte pilotul, ci un copilot,
care poate ºtie sã se uite pe hãrþi, dar s-ar putea sã
nu ºtie sã þinã volanul în mânã”, a comentat Or-
ban. Fostul preºedinte al PNL, Cãlin Popescu Tã-
riceanu, le-a reamintit colegilor cã PNL a fost un
„partid mare” încã din 2004, lucru reconfirmat în
2008, precizând cã liberalii trebuie sã-ºi asume
modernizarea României, însã acest lucru trebuia
început din PNL, cu modificarea Statutului, care
a fost în opinia sa „un eºec”.
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Þiriac: Eu îi dau credibilitate
ºi lui Ponta, ºi Guvernului,
deocamdatã

Omul de afaceri Ion Þiriac
acordã credit deocamdatã
guvernului condus de Victor
Ponta, susþinut de o largã
majoritate în Parlament, dar îl
preocupã situaþia opoziþiei, fãrã
de care o þarã devine „periculoa-
sã”. „Eu îi dau credibilitate ºi
lui Victor Ponta, ºi Guvernului,
deocamdatã. Au o majoritate
care nu a mai fost niciodatã în
Parlament sau dacã a fost nu-mi
aduc eu aminte. Pot face orice
vor, ca lege (...). Este un om
tânãr Ponta ºi dacã vrea sã
rãmânã 20 de ani în politicã ºi
în poziþiile astea, atunci trebuie
sã facã. ªi de fãcut nu poate sã
facã decât în urmãtorii doi ani.
Dupã aia, ºtiþi, ultimii doi ani
înainte de alegeri ...” , a spus
omul de afaceri la prima emisiu-
ne „Dupã 20 de ani” din acest
an, difuzatã ieri de Pro TV.

Gabi Firea, aleasã
preºedinte PSD Ilfov,
iar soþul ei vicepreºedinte

Conferinþa judeþeanã a PSD
Ilfov a ales-o, ieri, cu unanimita-
te de voturi, pe fosta jurnalistã
Gabriela Firea, în funcþia de
preºedinte al organizaþiei, din
echipa de conducere aleasã
fãcând parte, ca vicepreºedinte, ºi
soþul acesteia, primarul localitãþii
Voluntari, Florentin Pandele.
Votul a fost deschis, cu ridicarea
mâinii, în condiþiile în care pentru
funcþia de preºedinte a fost
depusã doar candidatura senato-
rului Gabrielei Firea. Aceasta a
ocupat pânã în prezent funcþia de
preºedinte interimar al PSD Ilfov,
fiind numitã în aceastã calitate de
cãtre BPN al PSD.

Liderul PNL, Crin Antonescu,
a declarat, sâmbãtã searã, cã pre-
ºedintele Traian Bãsescu le-a scris
lui, ca preºedinte al Senatului, ºi
premierului Victor Ponta legat de
numirea procurorului general ºi a
ºefului DNA.  „Astãzi (n.r. - sâm-
bãtã), preºedintele þãrii, domnul
Bãsescu, îi scrie din nou lui Victor
Ponta, primului-ministru, îmi scrie
mie, ca preºedinte al Senatului,
punându-ne în vedere cã dacã nu
punem mai repede procurorii, cei
doi procurori, procurorul general
ºi ºeful DNA, o sã fim vinovaþi de
neintrarea în Schengen, ignorând
complet faptul cã nu numai eu, ca
preºedinte al Senatului, dar chiar
ºi primul-ministru, nu avem nici
un fel de atribuþie în aceastã pri-
vinþã. Mecanismul este foarte bine
cunoscut: ministrul Justiþiei propu-
ne, CSM avizeazã” a spus Anto-
nescu, într-o emisiune la Antena
3. Atitudinea ºefului statului a fost
cu atât mai surprinzãtoare pentru

Bãsescu îi avertizeazã pe Antonescu
ºi Ponta cã neintrarea în Schengen

va fi din vina lor Monica Macovei a anunþat
ieri, într-o conferinþã de presã,
cã va candida la ºefia PDL, cu
o moþiune intitulatã „Reformiº-
tii”, ea urmând sã-i aibã contra-
candidaþi pe Vasile Blaga ºi
Elena Udrea. „Facem un anunþ
senin: am decis sã depunem o
moþiune pentru Convenþia PDL
din 23 martie. O facem pentru
cã acum, mai mult ca niciodatã,
a sosit vremea responsabilitãþii.
Am primit foarte multe mesaje
de la cei care aºteaptã constitui-
rea unei drepte viguroase. PDL
are multe de apãrat ºi mai puþin
de lepãdat. Suntem aici pentru
cã vrem sã-i dãm viitor, unitate
ºi sã apãrãm þara de doctrina
socialistã”, a precizat Sever
Voinescu, prezent la aceastã
conferinþã de presã alãturi de
europarlamentarul Cristian
Preda, Theodor Baconschi ºi
Adrian Papahagi, toþi susþinãtori
ai moþiunii Monicãi Macovei.
„Vrem un PDL reformat. Vrem
o conducere nouã, puternicã.

Bãtãl ie  în  t re i  la  ºef ia  PDL:  Blaga,
Udrea º i ,  de ier i ,  º i  Macovei

Antonescu cu cât, spune el,
„(…)Victor Ponta se duce la Pa-
ris, are o întâlnire excepþionalã cu
preºedintele Hollande, cu premie-
rul francez, asta în vreme ce eu
mã întâlnesc ieri (n.r. - vineri) cu
preºedintele Senatului olandez ºi
luni (n.r. - astãzi), la Amsterdam,
împreunã cu toþi prietenii noºtri li-
berali, cu toþi liderii liberali ai Eu-
ropei, inclusiv primul-ministru al
Olandei, vom avea întâlniri ºi dis-
cuþii pe aceastã temã, Schengen
adicã”. Preºedintele Traian Bãses-
cu a respins, în 18 ianuarie, pro-
punerile privind numirile lui Tibe-
riu-Mihail Niþu ºi Ioan Irimie în
funcþiile de procuror general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) ºi,
respectiv, de procuror-ºef al Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), trimise de ministrul Justi-
þiei, Mona Pivniceru, motiv pen-
tru care procedura de selecþie va
fi reluatã.

Ne adresãm clasei de mijloc.
(...)PDL trebuie sã meargã
înainte, nu sã stagneze sau sã
dea înapoi”, a precizat, la
rândul ei, Macovei. Sâmbãtã,
Consiliul Naþional de Coordona-
re (CNC) al PDL a decis
organizarea Convenþiei Naþiona-
le a partidului în 23 martie, la
Romexpo, la care sã participe
5.000 de delegaþi, ºi înfiinþarea
comisiei de pregãtire a alegeri-
lor interne, în varianta propusã
de Colegiul Director, formatã
din nouã membri. Referitor la
aceastã comisie,  deputatul PDL
Elena Udrea a comentat sâmbã-
tã, dupã ºedinþa CNC, cã „a
fost propusã de susþinãtorii lui
Vasile Blaga ºi e formatã din
susþinãtorii domnului Blaga în
totalitate. O sã vedem dacã a
fost un vot corect, eu am stat
cu spatele, nu ºtiu, va trebui sã
vedem, în orice caz totul s-a
desfãºurat destul de în forþã,
parcã ne-am grãbit prea mult la
finalul ºedinþei”.

Baroneasa Emma Nicholson, fost rapor-
tor al Parlamentului European pentru Ro-
mânia, a fost ieri la penitenciarul Jilava,
pentru a-l vizita pe fostul premier Adrian
Nãstase. Aceasta ducea în mânã mai multe
cãrþi la plecarea de la penitenciar ºi nu a
fãcut declaraþii jurnaliºtilor. Andrei Nãsta-
se, fiul cel mare al fostului premier, a de-
clarat jurnaliºtilor cã vizita Emma Nichol-
son a avut loc la iniþiativa acesteia. „A fost
alegerea dânsei, e o prietenã veche a tatãlui

Baroneasa Emma Nicholson l-a vizitat pe Nãstase în penitenciar
meu ºi a dorit sã-l vadã”, a spus el, adãu-
gând cã cei doi au vorbit despre „situaþie”
ºi despre proiecte. Despre cãrþile pe care
Emma Nicholson le avea în mânã la pleca-
rea de la penitenciar, Andrei Nãstase a pre-
cizat cã sunt cele scrise de Adrian Nãstase
în aceastã perioadã, pe care i le-a fãcut ca-
dou. Baroneasa Emma Nicholson a fost ra-
portor al Parlamentului European pentru
România în perioada 2000-2004, când Adri-
an Nãstase a fost prim-ministru.
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Respectând tradiţia, câteva zeci
de membri ai comunităţii, dar şi
invitaţi speciali, au fost prezenţi,
ieri, la orele prânzului, la sinagoga
din Craiova pentru a celebra, aşa
cum se cuvine, această sărbătoare.
Purimul, care este una dintre cele
mai importante evenimente din
viaţa spirituală a evreilor de
pretutindeni, a fost prefaţat cu o
scurtă lecţie de istorie, susţinută de
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay,
preşedintele comunităţii evreieşti
din Craiova. În faţa membrilor
comunităţii, acesta a vorbit despre
semnificaţiile sărbătorii, dar şi
despre obiceiurile cu care este

întâmpinată această zi. De altfel,
momentul întâlnirii a fost marcat
încă de la început cu intonarea
celor două imnuri de stat, al
României şi al Israelului.
„Ziua de Purim, o zi a bucuriei”

Într-o atmosferă solemnă,
evreii s-au ridicat în picioare şi
au spus mai multe rugăciuni.
„Este un moment deosebit
pentru noi să avem alături, la o
asemenea sărbătoare, nu un
oficial de cult, ca altădată, ci pe
Ambasadorul statului Israel aici,
în România. În acelaşi timp,

Pagină realizată de RADU ILICEANU şi LAURA MOŢÎRLICHE

Evreii din Craiova au cele brat, ieri, Purimul, una din-
tre cele mai importante s ărbători din calendarul iudaic.
Anul aces ta, printre invitaţii de  onoare  ai comunităţii din
Bănie s-au numărat Exce lenţa Sa Ambasadorul statului
Is rael în România, El Elie zer, care a s osit la sinagogă

vreau să salut prezenţa
preşedintelui Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Priotea-
sa, cu ocazia unei sărbători
de primăvară, cum este
Purimul. Se spune că
această sărbătoare este
însoţită întotdeauna fie de
zăpezi, fie de ploi abunden-
te. Azi este o zi de veselie.
Acest Purim este o sărbă-
toare a sorţilor. Sunt aici,
alături de noi, prieteni din
partea tuturor cultelor
religioase existente în
Craiova. Fie că sunt din
partea Bisericii Ortodoxe
sau Catolice, sunt aici să
demonstreze ataşamentul

faţă de tot ce înseamnă comuni-
tatea din Craiova. Sărbătorile
evreieşti au în spate nişte eroi
formidabili din trecut şi nişte
minuni. Evenimentele de Purim,
spre exemplu, se petrec în
Persia antică, în jurul anului
3400 de la Facerea Lumii. Ziua
de Purim, una a bucuriei, se
însoţeşte şi de nişte prăjituri
special făcute cu această
ocazie, prăjituri ce conţin nucă
şi care au un aluat precum cel
de cozonac. Acestea reprezintă
pălăria lui Haman”, a spus
Corneliu Sabetay, preşedintele
comunităţii evreieşti din Craiova
– Oltenia.

Ambasadorul statului Israel:
„Există o prietenie excepţiona-
lă între cele două popoare”

Excelenţa Sa El Eliezer,
Ambasadorul statului Israel în
România, a fost pentru prima
dată în mijlocul comunităţii
evreieşti din Craiova. Pentru că
a fost încântat de primirea care
i s-a făcut, a promis că va
reveni aici, cu siguranţă. În
discursul său, diplomatul
israelian a subliniat şi relaţiile
bune de prietenie dintre cele

două state. „Pentru mine este o
mare plăcere să fiu aici, în
Craiova, pentru prima dată. Am
privilegiul să fiu ambasador în
România din septembrie 2010.
Am privilegiul de a reprezenta
statul Israel care este un stat
tânăr, pluralistic şi democratic
cu o economie puternică. Am
privilegiul de a fi ambasador în
România, o ţară cu care Israelul
are de 65 de ani relaţii diploma-
tice excelente. Există o priete-
nie excepţională între cele două
popoare şi în fiecare sector
avem o cooperare minunată, fie

că vorbim de sectorul politic,
economic, cultural şi de relaţii
strategice. Israelul este un
partener strategic pentru
România şi România este un
partener strategic pentru Israel
şi pot spune că, peste toate, cel
mai important lucru este de a
construi legături între generaţiile
tinere ale celor două ţări. Sunt
foarte fericit să fiu astăzi în

rândurile comunităţii evreieşti
din Craiova, care este recoman-
dată de activitatea ei. Voi
reveni, cu siguranţă, pentru o
vizită oficială la Craiova pentru
a mă bucura de frumuseţea
acestui oraş”, a declarat
Excelenţa Sa El Eliezer.
Preşedintele Ion Prioteasa:
„Suntem aici alături de o
comunitate foarte inimoasă”

Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, l-
a însoţit pe înaltul diplomat pe
tot parcursul vizitei, participând

şi la ceremonia religioasă din
sinagogă. „Suntem aici alături
de o comunitate nu foarte
mare, dar foarte inimoasă, sunt
prieteni statornici, oameni care
sunt stâlpi ai acestei comuni-
tăţi. Îl aveţi alături de dumnea-
voastră pe profesorul Corneliu
Sabetay, care cunoaşte jumăta-
te din judeţ, iar cealaltă jumăta-

te îl cunoaşte pe dumnealui.
Sunt aici oameni foarte impor-
tanţi”, a arătat preşedintele Ion
Prioteasa, felicitându-i apoi pe
liderii comunităţii evreieşti din
Craiova. Fiind o sărbătoare
aparte, comunitatea şi-a invitat
oaspeţii în jurul unei mese
festive pe care s-au aflat
bucate tradiţionale. Nu a lipsit
nici celebra prăjitură tradiţiona-
lă de Purim, Hummentaschen
sau „pălăria lui Hamman”, în
formă de triunghi şi preparată
dintr-un aluat fraged de cozo-
nac şi nucă, dar nici platourile
de pe care se puteau servi
curmale.
De Purim se oferă
cadouri  între  cei apropiaţi

Simbolic, Purimul comemo-
rează eliberarea poporului
evreu din Imperiul Persan-
Babilonian antic după execuţia
lui Hamman şi în urma decre-
tului reginei Estera care duce
la executarea celor 10 fii ai lui
Haman. Sărbătoarea este
celebrată în fiecare an, în
funcţie de calendarul ebraic, la
a 13, 14 şi 15 ale lui Adar.
Conform tradiţiei evreieşti, cu
această ocazie se oferă
cadouri simbolice între cei
apropiaţi. Tradiţia iudaică
spune că Purimul se va
sărbători chiar dacă toate
celelalte sărbători vor dispă-
rea. Atmosfera din zilele de
Purim este una de carnaval:
toată lumea poartă măşti, atât
în timpul ceremoniei religioase,
cât şi după aceasta. Se
organizează petreceri şi se
pun în scenă diferite piese.

Excelenţa Sa Ambasadorul statului Israel
a sărbătorit Purimul la sinagoga din Craiova

pe ntru a se ruga împre ună cu toţi ceilalţi membri ai co-
munităţii şi a degusta tradiţionale le preparate culinare.
Înaltul diplomat s-a aflat pe ntru prima dată la Craiova şi
a promis că va reve ni într-o vizită oficială, pe ntru că a
fost încântat de  oraş.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Penitenciarului de Maximã
Siguranþã Craiova au anunþat cã, sâmbãtã di-
mineaþa, în jurul orei 9.30, a fost descoperit,
spânzurat, în toaleta camerei de detenþie, un
deþinut în vârstã de 36 de ani. Bãrbatul nu fi-
gura în evidenþele medicale cu boli psihice,
nici nu urmase un tratament pentru astfel de
afecþiuni ºi ispãºea aici o condamnare la 12
ani de închisoare pentru viol.

„A fost descoperit spânzurat, în grupul sani-
tar al camerei de deþinere, deþinutul M.C. în vâr-
stã de 36 de ani, aflat în executarea unei pedepse
privative de libertate de 12 ani. Decesul a fost
constatat de cãtre medicul penitenciarului. Per-
soana privatã de libertate nu era în evidenþele
medicale cu afecþiuni psihice în tratament, fiind
folosit la activitãþi productive în interiorul peni-
tenciarului”, a declarat Cãtãlin Borleanu, purtã-

Un deþinut în vârstã de 36 de ani, încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, a fost gãsit spânzurat, sâmbãtã dimineaþa, în grupul sanitar din camera de
detenþie. Cadavrul bãrbatului a fost descoperit de colegii de camerã, decesul fiind
constatat de medicul unitãþii. Bãrbatul, dintr-o comunã gorjeanã, ispãºea o condamna-
re la 12 ani de închisoare, primitã dupã ce, în anul 2009, ºi-a violat nepoata. Conform
procedurii, au fost anunþaþi ºi reprezentanþii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au demarat o anchetã pentru a stabili circumstanþele producerii decesului.

Deþinut gãsit spânzurat în Penitenciarul CraiovaDeþinut gãsit spânzurat în Penitenciarul CraiovaDeþinut gãsit spânzurat în Penitenciarul CraiovaDeþinut gãsit spânzurat în Penitenciarul CraiovaDeþinut gãsit spânzurat în Penitenciarul Craiova
Fusese condamnat pentru cã-ºi violase nepoata

Locatarii blocului P2 de pe
strada „Lalelelor”, din cartierul
craiovean 1 Mai, în zona Ciupercã,
au fost treziþi, sâmbãtã dimineaþa,
cu noaptea-n cap, de o explozie
puternicã. Oamenii au sunat la 112,
în jurul orei 4.30, la faþa locului
ajungând echipaje de pompieri ºi
prim-ajutor din cadrul Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)

O explozie puternicã a afectat mai multe
apartamente dintr-un bloc din Craiova, sâm-
bãtã dimineaþa. Din cercetãrile pompierilor,
care au ajuns la faþa locului, a rezultat cã inci-
dentul s-a produs din cauza unei persoane în
vârstã de 80 de ani, a blocului P2 din zona Ciu-

percã, locatarã care a uitat gazele pornite sea-
ra, iar dimineaþa, când a vrut sã aprindã araga-
zul, s-a produs deflagraþia. Din fericire femeia
a suferit rãni uºoare, însã apartamentul ei ºi
uºile celorlalte trei apartamente de pe palier
au fost deteriorate.

Apartament distrus de explozie în „1 Mai”

Dolj. Din fericire, pompierii au
constatat cã explozia nu fusese
urmatã de incendiu ºi au gãsit uºa
unuia dintre apartamentele de la
etajul unu sãritã, iar interiorul
devastat de o deflagraþie provocatã
de gaze. Din verificãrile efectuate
s-a stabilit cã proprietara aparta-
mentului afectat, Maria Castanã, de
80 de ani, nu a închis bine unul din

butoanele aragazului, iar dimineaþa,
când a vrut sã porneascã aragazul,
s-a produs explozia. Din fericire,
femeia a suferit rãni uºoare, mai
precis arsuri termice de gradul II ºi
III la nivelul palmelor ºi o arsurã
facialã uºoarã, a primit îngrijiri
medicale la faþa locului, nemaifiind
transportatã la spital. La locul
exploziei au sosit ºi echipe ale
Distrigaz Sud care au întrerupt
alimentarea cu gaze în zonã, pânã la
remedierea defecþiunilor provocate
de explozie. Apartamentul bãtrânei
ºi uºile celorlalte de pe etaj au fost
deteriorate de suflul exploziei.

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova
au soluþionat, vineri, apelul formulat
de Marius Ionele (fost Voinea) zis „Cre-
þu” ºi ceilalþi cinci inculpaþi, dar ºi de
procurorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, împotriva sentinþei din
2011 a Tribunalului Dolj prin care cei
ºase au primit pedepse cuprinse între
4 ºi 7 ani ºi 6 luni de închisoare. Jude-
cãtorii au decis, la apel sã le reducã
pedepsele lui Creþu, Ninel Constantin

Bîrzãneanu, zis „Ambreiaj” ºi Ninel
Dorin Mãceºanu, zis „Chelie”, de la 7
ani ºi 6 luni închisoare, la 6 ani închi-
soare pentru fiecare. Ionuþ Alin Bîrzã-
neanu, zis „Iulã” ºi Florin Staicu au
primit câte 5 ani închisoare, iar Harry
Horvath 2 ani închisoare, însã instan-
þa de apel a menþinut revocarea sus-
pendãrii sub supraveghere pentru o
altã pedeapsã, de 2 ani închisoare,
primitã în 2006 ºi rãmasã definitivã prin

decizia penalã nr. 47/18.03.2008 a  Curþii
de Apel Craiova, urmând ca Horvath
sã execute, în final, 4 ani închisoare.
Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
nu este definitivã, putând fi atacatã
cu recurs.

Reamintim cã poliþiºtii BCCO Cra-
iova împreunã cu procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova au de-
marat, pe 14 iunie 2010, operaþiunea
de destructurare a grupului de car-
deri condus de “Creþu”. Astfel, poli-
þiºtii BCCO Craiova, cu sprijinul co-
legilor din cadrul DCCO – SCCI, i-au
reþinut, pe aeroportul Bãneasa din
Capitalã, pe Ninel Bîrzãneanu, Dorin
Mãceºanu ºi Harry Horvath, în urma
percheziþiilor corporale ºi a contro-
lului bagajelor fiind gãsite dispoziti-
ve electronice pentru copierea date-
lor cardurilor bancare, pãrþi compo-
nente ale unor astfel de dispozitive,
telefoane ºi suporturi optice de me-
morie. În acelaºi timp, alþi poliþiºti
descindeau, simultan, la mai multe

locuinþe din Craiova ºi Bucureºti,
aparþinând celor trei prinºi în Capita-
lã, dar ºi lui Marius Voinea, Florin
Staicu ºi Ionuþ Bîrzãneanu. Oamenii
legii au petrecut ore bune ºi la resta-
urantul “Crama Bãniei” din centrul
Craiovei, care îi aparþinea lui Voinea,
de unde au fost ridicate mai multe
cutii cu documente. La mai bine de o
sãptãmânã dupã aceastã acþiune, în
urma cãreia Mãceºanu, Staicu ºi Ni-
nel Bîrzãneanu au fost arestaþi pre-
ventiv, „Creþu” s-a prezentat singur
la Tribunalul Dolj, de unde a plecat
încãtuºat.

Cei ºase au fost trimiºi în judecatã
la sfârºitul anului 2010 pentru iniþiere,
aderare sau sprijinirea unui grup in-
fracþional organizat, falsificarea instru-
mentelor de platã electronicã, efectua-

rea de operaþiuni financiare în mod
fraudulos sau deþinerea de echipa-
mente în vederea falsificãrii instru-
mentelor de platã electronicã ºi acces
fãrã drept la un sistem informatic. Pe 7
iulie 2011, Tribunalului Dolj i-a con-
damnat pe Voinea, Ninel Constantin
Bîrzãneanu, Ninel Dorin Mãceºanu ºi
Florin Staicu la câte 7 ani ºi 6 luni în-
chisoare, Horvath Harry a primit 4 ani
închisoare, iar Ionuþ Alin Bîrzãneanu
5 ani închisoare. Instanþa a menþinut
sechestrul asupra sumelor de 1.500
euro ºi 1.950 lei, ridicate de la inculpa-
tul Bîrzãneanu Ninel ºi i-a obligat pe
Voinea, fraþii Bîrzãneanu ºi pe Mãce-
ºanu la plata a câte 3.000 lei cheltuieli
judiciare, în timp ce Horvath trebuie
sã achite 3.100 lei, iar Staicu 3.400 lei,
tot cu titlul de cheltuieli judiciare.

torul de cuvânt al Penitenciarului de Maximã Si-
guranþã Craiova. Acesta a mai precizat cã a fost
declanºatã cercetarea internã, referitoare la acest
incident, dar conform procedurii, a fost anunþat ºi
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, la faþa lo-
cului ajungând un procuror criminalist, care ur-
meazã sã stabileascã circumstanþele producerii de-
cesului, chiar dacã, din primele date, se pare cã ar
fi vorba despre sinucidere.

Deþinutul gãsit spânzurat este Constantin
Motocu, din comuna Vladimir, judeþul Gorj.
Bãrbatul a fost arestat preventiv pe 5 martie
2009, pentru viol în formã continuatã, dupã ce
a violat-o de douã ori pe fiica surorii sale. Bãr-
batul a bãtut-o ºi a ameninþat-o pe copila de
13 ani, Mãdãlina Catrinoiu, ca sã o împiedice
sã le spunã pãrinþilor prin ce a trecut, însã
mama fetei, Eufrosina Catrinoiu l-a suprins la

un moment dat pe frate, când încerca, din nou,
sã-i batjocoreascã fata. Victima a fost consi-
liatã de psihologii Direcþiei Generale de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Gorj, o bunã
perioadã dupã incident, iar autorul nu a mai

fost eliberat. A fost trimis în judecatã, fiind
condamnat la 12 ani de închisoare printr-o
sentinþã rãmasã definitivã pe 16 februarie 2010,
când Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a respins
recursul lui Motocu.

Craioveanul Marius Ionele, fost Voinea, zis
„Creþu”, trimis în judecatã pentru falsificare de
carduri ºi infracþiuni informatice, împreunã cu
alte cinci persoane, a obþinut reducerea pedep-
sei la apel. Magistraþii Curþii de Apel Craiova
au soluþionat, vineri, apelul declarat în cauzã atât
de inculpaþi, cât ºi de procurorii DIICOT Cra-
iova, în câºtig ieºind trei dintre inculpaþi, care
au obþinut reducerea pedepselor cu un an ºi 6

Pedepse reduse la apel pentru „Creþu” ºi unii dintre carderii sãi
luni fiecare. Mai exact, Voinea ºi alþi doi au pri-
mit 6 ani de închisoare, faþã de 7 ani ºi 6 luni cât
le dãduserã judecãtorii de la Tribunalul Dolj.
Decizia a fost luatã cu „doi la unu”, întrucât unul
dintre judecãtorii completului a avut opinie se-
paratã în sensul reducerii ºi mai mult a pedep-
selor celor trei, pânã la 5 ani de detenþie. Deci-
zia Curþii de Apel Craiova poate fi atacatã cu
recurs la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.



cuvântul libertãþii / 5luni, 25 februarie 2012
actualitate

MRU îºi proclamã... autoelogiulMRU îºi proclamã... autoelogiulMRU îºi proclamã... autoelogiulMRU îºi proclamã... autoelogiulMRU îºi proclamã... autoelogiul
MIRCEA CANÞÃR

Teoretic, Mihai Rãzvan Ungurea-
nu este „un fost” prim-ministru. Vre-
melnic. ªi neperformant. Nedisociat
încã de un scandal privind aprovizio-
narea aiuritoare a Cabinetului sãu de
prim-ministru cu loþiuni, parfumuri în
exces, bãuturi fine ºi tot felul de
„prostioare”, cum le-a denumit el în-
suºi. Întrebat sâmbãtã, la Deva, dacã
va candida la alegerile prezidenþiale
de anul viitor, MRU a rãspuns, evi-
dent „înþelept”: „Eu am sã vã rãs-
pund cu urmãtoarea întrebare:
dacã l-aþi avea candidat, ºi este,
cel puþin pânã în momentul de faþã,
al USL, pe Crin Antonescu, nu vi
s-ar pãrea normal sã candidaþi ºi
dumneavoastrã?”. Câteva observa-
þii. Vreo douã. MRU nu se zãreºte în
nici un sondaj de opinie. Intitulându-

se liderul Forþei Civice, parte inte-
grantã a ARD, în alegerile parlamen-
tare n-a reuºit sã câºtige mandatul pus
în joc, prin nu ºtim ce colegiu din ju-
deþul Arad, decât în urma redistribui-
rii, fãcând o figurã mai degrabã dezo-
lantã. Încât problema sa momentan
nu este alta decât urmãtoarea: nu
cumva se ia singur în seamã ca om
politic, mai mult decât este cazul? Alt-
minteri, ca intelectual, descoperit de
Andrei Pleºu prin 1998, fireºte, se
poate discuta. Deºi, citându-l pe
eseist, „nu orice învãþat e pregãtit
sã preia funcþii importante în ierar-
hiile puterii, dar e foarte bine când
oamenii de stat sunt ºi cultivaþi”.
Când Mihai Rãzvan Ungureanu îl
stigmatiza, cam otova, pe senatorul
Crin Antonescu, preºedintele Senatu-

lui, co-preºedinte al USL, acesta re-
dobândea încã un mandat de preºe-
dinte al PNL. În mod democratic. Cu
voturi pentru, contra ºi abþineri. Cel
puþin pânã la aceastã datã, este ºi
candidatul USL pentru prezidenþiale-
le de anul viitor, destul de bine plasat
în sondaje. Sã zãbovim puþin ºi pe tã-
râmul logicii: MRU nu se vede deo-
camdatã în sondaje ºi nu e deloc pre-
matur, în timp ce Crin Antonescu
sare viguros peste 35%. Ce comuni-
cã însã MRU? „Mi se pare cã e un
preþ prea mare pe care îl plãteºte
un partid care altãdatã, nu astãzi,
era promotor al modernizãrii ºi eu-
ropenizãrii României.  Mã uit cu
tristeþe la ce vãd în PNL”. Câtã can-
doare! ªi câtã profunzime eticã în ex-
primarea lui MRU! La ultimul Con-

gres al PCR, de la înalta tribunã oma-
gia, ca reprezentant al tinerei gene-
raþii a judeþului Iaºi, Partidul Comu-
nist, considerându-l... promotor al
modernizãrii ºi europenizãrii Româ-
niei. ªi, paradoxal, avea dreptate. Dar
una era simþul oportunitãþii atunci ºi
altul este astãzi. Pariul sãu a implicat
de fiecare datã nativa înzestrare
acrobaticã, melancolii, cinisme de su-
prafaþã ºi decepþii. Pe vremea când
era ºeful diplomaþiei de la Bucureºti
ar fi fost în stare sã-i facã pantofii
secretarului de stat american Condo-
leeza Rice numai pentru a fi gratulat
cu un zâmbet. Mai târziu... Nu de-
geaba Andrei Pleºu îi prevedea o tra-
iectorie publicã de ordinul excepþiei.
Intuise bine zãcãmântul de duplicita-
te ºi ipocrizie.

„Suspendarea exercitãrii
dreptului de a conduce auto-
vehicule intervine de drept în
situaþia în care conducãtorul
de autovehicul sau tramvai
sau, dupã caz, proprietarul ve-
hiculului ori deþinãtorul man-
datat nu face dovada achitã-

ªoferii amendaþi care nu achitã va-
loarea sancþiunii în termen de 90 de
zile  vor avea permisele suspendate
pânã fac dovada plãþii, potrivit unei

propuneri de modificare a Codului
rutier lansatã vineri în dezbatere pu-
blicã, pe site-ul Ministerului Afaceri-
lor Interne (MAI).

rii amenzii contravenþionale
aplicate ca urmare a neres-
pectãrii prevederilor prezen-
tei ordonanþe de urgenþã (n.r.
– OUG nr.195/2002), în ter-
men de 90 de zile de la data
comunicãrii procesului ver-
bal”, se aratã în proiect.

Sancþiunea ar urma sã fie
aplicatã pânã când ºoferul
face dovada achitãrii amenzii.
În prezent, maximum 35% din-
tre amenzile aplicate în trafic
sunt plãtite de contravenienþi,
în condiþiile în care doar pânã
la 2% dintre ele sunt con-
testate în instanþã, a declarat,
pentru Mediafax, comisarul-
ºef Florin Catanã, de la Direc-
þia Rutierã a Poliþiei Române.

Împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenþii-
lor se poate depune plângere,
în termen de 15 zile de la co-
municare, la judecãtoria în a
cãrei razã de competenþã a
fost constatatã fapta, însã pla-
ta amenzii nu va fi suspenda-
tã prin contestarea sancþiunii
decât în situaþia în care in-
stanþa de judecatã, la cererea
contravenientului, dispune sus-
pendarea pânã la emiterea
unei hotãrâri definitive ºi ire-

vocabile, „în cazuri bine justi-
ficate ºi pentru prevenirea
unei pagube iminente”, se ara-
tã în proiectul de OUG.

Dacã, pe lângã amendã,
contravenientul a fost sancþi-
onat ºi cu suspendarea drep-
tului de a conduce, prin con-
testarea în instanþã, executa-
rea acestei sancþiuni comple-
mentare va fi  suspendatã
pânã la emiterea unei hotãrâri
definitive ºi irevocabile. Dacã
este menþinutã mãsura sus-
pendãrii dreptului de a condu-
ce, serviciul poliþiei rutiere
competent îl va înºtiinþa pe ti-
tularul permisului cu privire la

data începerii suspendãrii ºi
durata acesteia, în termen de
30 zile de la momentul comu-
nicãrii dispozitivului hotãrârii
judecãtoreºti definitive ºi ire-
vocabile. La rândul sãu, ºofe-
rul va avea obligaþia sã se pre-
zinte la serviciul poliþiei rutie-
re care îl are în evidenþã pen-
tru a preda permisul de con-
ducere, în termen de 15 zile
de la data înºtiinþãrii. Nepre-
zentarea la poliþie în termenul
prevãzut va atrage majorarea
perioadei de suspendare a
exercitãrii dreptului de a con-
duce cu 30 de zile, se mai spu-
ne în proiect.

Serviciul Public Comuni-
tar pentru Eliberarea ºi
Evidenþa Paºapoartelor
Simple (SPCEEPS) va
avea un nou punct de lucru
în judeþul Dolj. Deschide-
rea oficialã va avea loc
mâine, 26 februarie, ora
13.00, la sediul Primãriei
Calafat (strada „Tudor

Vladimirescu” nr. 24), unde
va funcþiona punctul de
lucru. Începând din 28
februarie, cetãþenii vor
putea depune cereri ºi
solicita eliberarea paºa-
poartelor în zilele de joi,
între orele 9.30 ºi 14.30, o
datã la douã sãptãmâni.
Noul punct de lucru al

SPCEEPS Dolj va deservi
toþi cetãþenii din municipiul
Calafat ºi localitãþile
învecinate, care vor putea
depune aici cererile pentru
obþinerea de paºapoarte
simple electronice, documen-
tele fiind eliberate din ace-
eaºi unitate a SPCEEPS.

ALINA DRÃGHICI
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Vodafone România: Certificatã
pentru performanþa serviciilor

de navigare pe Internet

Vodafone România a fost certificatã pen-
tru performanþa serviciilor de navigare pe
Internet pe smartphone, de cãtre audito-
rul independent P3 communications. Com-
parativ cu celelalte reþele GSM/UMTS,
mãsurãtorile au arãtat cã Vodafone Româ-
nia oferã: “Cel mai bun acces la paginile de
Internet ”ºi“ cea mai stabilã conexiune de
navigare pe Internet”, de pe smartphone.
De asemenea, potrivit indicatorilor mãsu-
raþi de P3 communications, reþeaua
Vodafone România oferã cea mai mare vi-
tezã de transfer de date, atât pentru smart-
phone-uri, cât ºi pentru modem-urile de In-
ternet Mobil. Campania de mãsurare com-

Eventuale corecþii ale sistemului de
platã a TVA la încasarea facturii s-ar
putea aplica de la 1 aprilie. ,,Decontu-
rile de TVA au ca termen de depunere
25 februarie, adicã, astãzi. Conducerea
Ministerului Finanþelor Publice a
precizat cã sãptãmâna viitoare va avea
date despre cea mai mare parte a
efectelor asupra bugetului ºi se vor
putea trage concluzii privind eventuale
corectãri ale acestuia. Astfel, reprezen-
tanþii Finanþelor considerã cã o modifi-
care a sistemului de platã a TVA ar fi
cel mai bine de
aplicat la începu-
tul unui nou
trimestru. Minis-
terul Finanþelor
Publice analizeazã
mai multe varian-
te de modificare
a sistemului de
platã a TVA la
încasarea factu-
rii, introdus din
ianuarie 2013,
dupã semnalele
primite de la
mediul de afaceri
ºi consultanþii
fiscali privind
problemele cu
care se confruntã
firmele în aplica-
rea noilor regle-

Corecþiile legate de TVA
la încasare s-ar putea aplica

de la 1 aprilie

Clienþii BCR pot de acum sã-
ºi achite  gratuit impozitele pe
case, terenuri ºi maºini, prin in-
ternet ºi telefon, utilizând –
Click ºi Alo 24 Banking BCR.
„Ne aºteptãm ca ºi în acest an
sã continue trendul pe care
l-am înregistrat anul trecut – o
creºtere de 20% a numãrului
tranzacþiilor pe aceastã zonã.
Plata impozitelor se poate
efectua fãrã a necesita preîn-
registrarea pe siteurile adminis-
traþiilor publice centrale sau
locale, ci doar prin utilizarea
ºabloanelor predefinite de
BCR. Am oferit clienþilor noºtri
multiple modalitãþi de tranzac-
þionare la distanþã ºi am facili-
tat accesul acestora la produ-
sele bancare deþinute: acces
mai facil la serviciile de inter-
net ºi phone banking, dar ºi noi
servicii de tip mobile banking“,
a declarat Bogdan Marin, Di-
rector Executiv Canale Retail,
BCR.Clienþii trebuie sã cu-
noascã ºi sã completeze câte-
va câmpuri specifice sablonu-
lui predefinit de platã: cod cont
bugetar – reprezintã codul de
impozit aferent obligaþiei de
platã achitatã. Lista codurilor
de impozit este disponibilã pe
site-ul Ministerului de Finanþe.
Codul se completeazã fãrã

punctele despãrþitoare; nume
beneficiar final – se va com-
pleta numele instituþiei sau bu-
getul cãtre care se face plata;
CUI beneficiar final – se va
completa Cod Unic de Inregis-
trare al instituþiei cãtre care se
face plata; CNP Contribuabil
– se va completa CNP - ul
persoanei pentru care se face
plata.

Clienþii comunicã la telefon
detaliile plãþilor

Prin intermediul Click ºi Alo
24 Banking BCR se pot plãti
impozite ºi taxe ºi pentru alte
persoane. „Clienþii BCR au la

dispoziþie, pe site-
ul bãncii sau di-
rect în aplicaþia
Click 24 Banking
BCR, exemple de
completare ºi toa-
te link-urile utile
cãtre tipuri de
taxe, impozite ºi
contribuþii, coduri
de impozit (de pe
site-ul Ministeru-
lui de Finanþe Pu-
blice)”, a mai spus
Bogdan Marin.
Aceºtia benefi-
ciazã de suport
tehnic 24/7, con-

silierii BCR Asistenþã fiind
la dispoziþia lor pentru a le
oferi detaliile necesare
completãrii ordinelor de
platã. Prin Alo 24 Banking
BCR, clienþii comunicã la
telefon detaliile plãþilor ºi
beneficiazã de efectuarea
tranzacþiilor de cãtre con-
silierii Contact Center, gra-
tuit 24/7, la 0800.801.BCR
(0800.801.227). Prin inter-
mediul Click ºi Alo 24

Banking BCR, clienþii BCR
mai pot achita o gamã largã de
impozite ºi taxe precum: impo-
zitul pe venituri din concesiuni
ºi închirieri, din activitãþi inde-
pendente, din valorificarea
drepturilor de proprietate inte-
lectualã, taxe consulare, taxe
pentru eliberãri de permise
ºi certificate, amenzi ºi alte
sancþiuni, asigurãri sociale
pentru venituri din prestãri de
servicii, etc. 

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

BCR: Se pot achita, prin internet sauBCR: Se pot achita, prin internet sauBCR: Se pot achita, prin internet sauBCR: Se pot achita, prin internet sauBCR: Se pot achita, prin internet sau
de pe mobil, impozitele ºi taxele localede pe mobil, impozitele ºi taxele localede pe mobil, impozitele ºi taxele localede pe mobil, impozitele ºi taxele localede pe mobil, impozitele ºi taxele locale

parativã a performanþei s-
a desfãºurat între 6 no-
iembrie ºi 15 decembrie
2012, în 19 oraºe: Bucu-
reºti, Constanþa, Galaþi,
Brãila, Iaºi, Botoºani, Ba-
cãu, Târgu-Mureº, Cluj-
Napoca, Baia Mare, Ora-
dea, Arad, Timiºoara,
Craiova, Piteºti, Sibiu,
Braºov, Ploieºti ºi Buzãu.
Testele au fost realizate în
miºcare, pentru a reflec-
ta cu acurateþe experien-
þa utilizatorilor mobili.

Zonele statice au fost
selectate independent

“P3 communications a
desfãºurat o auditare in-

dependentã a performanþei reþelelor radio
mobile din România, din perspectiva uti-
lizatorului final. Toate reþelele testate au
fost mãsurate folosind echipamente iden-
tice. Testele au fost executate într-un
vehicul în miºcare, alternând miºcarea cu
staþionarea în punctele de interes din ora-
ºele verificate. Metodologia de test, pre-
cum ºi rutele ºi zonele statice au fost se-
lectate independent de cãtre P3 commu-
nications”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã. Aceasta este cea de-a tre-
ia certificare oferitã Vodafone România
de cãtre P3 communications pentru per-
formanþele reþelei.

mentãri. Astfel, sunt în analizã douã
variante de lucru - sistemul de TVA la
încasare sã fie opþional, nu obligatoriu
sau sã fie extins termenul de 90 zile la
care TVA devine exigibilã, chiar dacã
factura nu a fost încasatã. De aseme-
nea, MFP analizeazã ºi o combinaþie
între cele douã variante. Sistemul de
platã a TVA la încasarea facturii (ºi nu
la emiterea acesteia) este aplicat
obligatoriu de cãtre firmele care au
sediul în România ºi cifra de afaceri
mai micã de 2,25 milioane lei.
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Finanþarea este asiguratã de
Consiliul Judeþean Dolj, care a
promovat sportul tot timpul.
„Alocaþia bugetarã ne-o planifi-
cãm la început de an ºi banii ne
ajung pentru ceea ce ne propu-
nem. Aºa se face cã nu avem
probleme financiare. Consiliul
Judeþean Dolj are grijã de noi ºi
întotdeauna a încurajat sportul.
Iar pentru asta îi mulþumim dom-
nului preºedinte Ion Prioteasa”,
spune Bogdan Pâncu. În prezent,
la  Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa
“U” Craiova sunt legitimaþi 250
de copii ºi juniori, structuraþi în
12 grupe, pentru anul competiþi-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Au fost vremuri când Clubul Sportiv
Judeþean ªtiinþa „U” Craiova –  con-
dus de Bogdan Pîncu, începând cu anul
2006 – creºtea fotbaliºti pe bandã ru-
lantã pentru echipa fanion a Olteniei.
La aceastã orã, sportivii pregãtiþi de
aceastã instituþie participã la toate
competiþiile oficiale organizate de Fe-

deraþia Românã de Fotbal la nivel re-
gional ºi la cele ale Asociaþiei Judeþene
de Fotbal Dolj, de cele mai multe ori
prinzând podiumul, sperând cã, la un
moment dat, în Craiova va renaºte cea
mai iubitã echipã din România, Univer-
sitatea Craiova, ºi îºi vor împlini visul
jucând sub culorile ei.

onal 2012 – 2013. „În anul 2012,
grupe ale clubului nostru au par-
ticipat la turnee internaþionale la
Presov, în Slovacia, unde am
obþinut locul I cu grupa de 2001
a domnului David Valentin. De
asemenea, am mai participat, la
invitaþia clubului Galatasaray Is-
tanbul, la un turneu de pregãtire
care a avut loc în baza de la Flo-
ria din Istanbul, unde au mai par-
ticipat echipele Besiktas Istanbul,
Fenerbache Istanbul ºi Bursaspor
Clubu cu grupele de 1999, 2001,
2002”, ne-a declarat directorul
Clubului Sportiv Judeþean ªtiin-
þa “U” Craiova, Bogdan Pâncu.

Grupa 2000
s-a situat pe locul
al II-lea la Cupa
Danone-Hagi

Pentru anul 2013 obiectivele
conducerii Clubului Sportiv Ju-
deþean ªtiinþa “U” Craiova sunt
titlul naþional la juniori A ºi califi-
carea la turneele finale la celelal-
te categorii de vârstã (B,C,D, si
E). Unele care pot fi atinse, dacã
ne uitãm la rezultatele remarca-
bile pe care sportivii acestui Club
le-au avut în anul 2012: grupa
1993 – locul al III-lea în cam-
pionatul de juniori republicani A;
grupa 1995 –  locul al V-
lea în campionatul de ju-
niori B; grupa 1996 – lo-
cul I la juniori D 1 în cam-
pionatul judeþean divizia
D; grupa 1997 – locul al
II-lea la juniori D în cam-
pionatul judeþean; grupa
1999 – locul al III-lea la
juniori D în campionatul
judeþean; grupa 2000 –
locul al II-lea la Cupa Da-
none-Hagi, turneul zo-
nal; grupa 2001 – locul
I la juniori E în campio-
natul judeþean ºi locul al
II-lea la turneul zonal
desfãºurat la Târgoviºte.

Colaborare cu
Universitatea
Craiova

Instituþia a fost înfiinþatã la
1 august 2003, prin Hotãrârea
Consiliului Judeþean Dolj nr. 72/
31.07.2003,  sub denumirea
Clubul Sportiv de Fotbal pen-
tru Copii ºi Juniori “Universi-
tatea Craiova”, ºi a preluat Cen-
trul de Copii ºi Juniori al FC
“Universitatea Craiova” SA. În-
tre Clubul Sportiv Judeþean
ªtiinþa “U” Craiova ºi  F.C.
“Universitatea Craiova” S.A. au
existat contracte de asociere
încheiat în data de 15 martie
2004, cu prelungire prin acte
adiþionale pânã în anul 2010.
«Motivaþia încheierii acestui
contract a fost datã de imposi-
bilitatea legitimãrii tuturor co-
piilor ºi juniorilor FC “Univer-
sitatea Craiova” SA la clubul
nostru datoritã faptului cã FC
“Universitatea Craiova” SA pen-
tru obþinerea licenþei de joc în
Divizia A avea nevoie de un mi-
nimum de cinci echipe de juniori
care sã participe în competiþii-

le specifice vârstei sub denumi-
rea clubului de seniori. Astfel,
aceste cinci echipe au fãcut ob-
iectul unui contract de asocie-
re în urmãtoarele condiþii: FC
“Universitatea Craiova” SA a
venit ca aport cu lotul de spor-
tivi, cu sprijin tehnic ºi logis-

tic, în funcþie de solicitãrile
noastre. Instituþia noastrã asi-
gura cheltuieli materiale ºi de
personal necesare desfãºurãrii
activitãþii», a explicat Bogdan
Pâncu colaborarea pe care a

avut-o clubul pe care îl condu-
ce cu echipa de suflet Univer-
sitatea Craiova.

Contract
cu SC Fotbal Club
Universitatea
Craiova SA
în interesul sportului

În anul 2010, între Clubul
Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Cra-
iova ºi SC Fotbal Club Univer-
sitatea Craiova SA a fost înche-
iat un contractul  de cooperare
aprobat de Consiliul Judeþean
Dolj  prin hotãrârea nr.  71/
29.04.2010, scopul acestuia fi-
ind: depistarea, formarea ºi pro-
movarea de sportivi de valoare
pentru loturile naþionale ºi echi-
pele divizionare de fotbal; atra-
gerea de copii ºi tineret pentru
practicarea fotbalului într-un
cadru organizat, cu personal spe-
cializat, cu disciplina specificã;
promovarea ºi întãrirea intere-
sul copiilor ºi tinerilor pentru
sport, pentru o viaþã curatã, în-
depãrtându-i de consumul de al-
cool, tutun ºi substanþe haluci-
nogene; pe termen lung acest
proiect va influenþa în sens po-
zitiv sãnãtatea copiilor ºi tineri-
lor, dezvoltând aptitudini ºi ca-
ractere sãnãtoase.

Structura celor 12 grupe ale Clubului Sportiv Judeþean
ªtiinþa “U” Craiova pentru anul competiþional 2012 – 2013:
• Grupa 1994, antrenor Daniel Mogoºanu – înscrisã în Campiona-

tul Judeþean Divizia D Seniori;
• Grupa 1995, antrenor Marius Purcaru – Campionatul de Juniori

Republicani A organizat de FRF;
• Grupa 1996, antrenor Victor Niculescu – Campionatul Judeþean

Divizia D Juniori;
• Grupa 1997, antrenor Ion Ciocan – Campionatul de Juniori Re-

publicani B organizat de FRF;
• Grupa 1998, antrenor Auricã Beldeanu – Campionatul Judeþean

organizat de AJF;
• Grupa 1999, antrenor Daniel Mogoºanu – Campionatul Judeþean

organizat de AJF;
• Grupa 2000, antrenor Viorel Cãlin – Campionatul Judeþean orga-

nizat de AJF;
• Grupa 2001, antrenor Valentin David – Campionatul Judeþean or-

ganizat de AJF;
• Grupa 2002, antrenor Ion Ciocan – Campionatul Judeþean orga-

nizat de AJF;
• Grupa 2003, antrenor Ion Ciocan – Campionatul Judeþean orga-

nizat de AJF;
• Grupa 2004, antrenor Valentin David – Campionatul Judeþean or-

ganizat de AJF;
• Grupa 2005, antrenor Dandu Ustabacieff – Campionatul Jude-

þean organizat de AJF.
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Cea de-a 85-a ediþie a decer-
nãrii premiilor Oscar s-a consu-
mat astã-noapte la Los Angeles,
în prezentarea realizatoarei Seth
Mac Farlene, care i-a succedat
lui Billy Crystal. Într-un interviu
pentru „Hollywood Reporter”,
Craig Zadan ºi Neil Meron, care
au supervizat organizarea presti-
giosului eveniment, menþionase-
rã plasarea celei de-a 85-a ediþii
a decernãrii Oscar sub semnul
muzicii ºi comediei. Lunga listã
a celebritãþilor invitate a cuprins,
pe lângã Barbara Streisand
(dupã... 36 de ani), pe Michael
Douglas, Jamie Foxx, Jennifer
Aniston, Paul Rudd, John Tra-
volta. Printre cei aflaþi în com-
petiþie – Ben Affleck, Jessica
Chasstain ºi Jennifer Lawrence.
Pentru cel mai bun film confrun-
tarea acerbã s-a dus între „un
preºedinte”, „Lincoln”, al regi-
zorului Steven Spielberg, ºi „un
agent CIA”, „Argo”, cu ºi de Ben
Affleck. Bãtãlia publicitãþii aces-
tor filme a bãtut un record în
istoria Oscarurilor, cu aproape
10 milioane de dolari pentru fie-

OOOOOscar 2013: Preºedintele „Lincoln”scar 2013: Preºedintele „Lincoln”scar 2013: Preºedintele „Lincoln”scar 2013: Preºedintele „Lincoln”scar 2013: Preºedintele „Lincoln”
versus agentul CIA („Argo”)versus agentul CIA („Argo”)versus agentul CIA („Argo”)versus agentul CIA („Argo”)versus agentul CIA („Argo”)

MIRCEA CANÞÃR

Un prieten mai vechi al scriito-
rului George Popescu, prin inter-
mediul cãruia s-a apropiat de va-
lori ale limbii ºi ale culturii româ-
neºti, Antonio Sorella, profesor
doctor la Universitatea „G. D’An-
nunzio” din Chieti-Pescara (Ita-
lia) ºi ºef al departamentului de ita-
lianisticã al Universitãþii „Comoe-
nius” din Bratislava (Slovacia) a
þinut o incitantã prelegere în faþa
unor tineri dascãli universitari cra-
ioveni cu tema „Filologia mate-
riale – o nouã provocare faþã de
tradiþia transmiterii de texte”.

Director al publicaþiei „Tipo-
filologia. Revista internazionale

di studi filologice sui testi a sta-
ma” ºi al unei publicaþii de lin-
gvistice cu difuzare internaþio-
nalã, posesor al unor numeroa-
se stagii de pregãtire ºi deopo-
trivã de predare în domeniul lin-
gvisticii aplicate la prestigioase
universitãþi din SUA, Anglia,
Franþa, Estonia, Brazilia ºi alte-
le, profesorul Antonio Sorella e
un neinhibat cãutãtor de noi me-
tode de abordare a unor aspecte
care vizeazã deopotrivã cerce-
tarea filologicã a unor importante
texte medievale ºi renascentiste
ºi a retipãririi acestora cu sco-
pul apropierii lor de litera ºi spi-

ritului autorilor care le-au creat.
Astfel, filologia materialã,

sub-disciplinã a tipofilologiei,

presupune investigarea diverse-
lor ediþii ale unor opere din seco-
lele al XV-lea ºi al XVI-lea, cu

predilecþie italiene, confruntând,
în baza unor varii evaluãri cultu-
rologice ce pornesc de la meto-
dele de tipãrire din primele dece-
nii ale paradigmei gutenberghie-
ne ºi propunând, astfel, restitui-
rea operei în forma cât mai apro-
piatã de cea în care a fost gândi-
tã ºi scrisã de autori.

Cu acelaºi prilej, s-a semnat
ºi un acord „Erasmus” între cele
douã universitãþi, cea italianã ºi
cea craioveanã, deschizând un
nou orizont de colaborare ºtiin-
þifico-didacticã, ce va include ºi
promiþãtoare proiecte literare ºi
culturale cu scopul aprofundã-
rii raporturilor seculare dintre
cele douã þãri.

ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova – Facultatea de Li-
tere ºi Departamentul de Limbi Romanice ºi
Comunicare – a organizat, sâmbãtã, la Casa Uni-
versitarilor, o întâlnire cu prof. Antonio Sorella,
de la Universitatea „Gabriele d’Annunzio” din
Chieti, Pescara, pe tema „La filologia materia-
le: una nuova provocazione alla tradizione della

trasmissione dei testi”. Au participat prof. univ.
dr. Nicolae Panea ºi conf. univ. dr. George Po-
pescu – de la Facultatea de Litere, prof. Nico-
lae Marinescu – Editura „AIUS”, lectorii uni-
versitari doctori Ilona Duþã, Ovidiu Drãghici,
Alina Þenescu, Ilona Bãdescu, Nicoleta Cãlina
ºi studenþi ai amintitei facultãþi.

Prof. Antonio Sorella ºi noile abordãri
în domeniul filologiei

care câmp. ªi dacã fostul pre-
ºedinte, Bill Clinton, ºi-a expri-
mat susþinerea pentru filmul lui
Spielberg, în prime-time, în luna
ianuarie, un alt fost preºedinte
n-a ezitat sã intre în joc. Jimmy
Carter, preºedinte în exerciþiu la
momentul luãrii de ostatici la Te-
heran, care cunoºtea bine dosa-
rul, ºi-a exprimat pe CNN su-
fragiul pentru „Argo”: „Sper cã
acest film va lua Oscarul. Îl
meritã”. Câteva cuvinte despre
acest film. Un prolog care nu
depãºeºte trei minute rezumã ge-
staþia revoluþiei iraniene, lovitu-
ra de stat din 1953, susþinutã de
CIA contra premierului Mossa-
degh, care naþionalizase indus-
tria petrolierã, cãderea ªahului,
în 1978. Survenit în 1979, epi-
sodul din care se inspirã „Argo”
a fost declasificat în 1997. Când
militanþii islamiºti au pãtruns în
ambasada SUA din Teheran, 6
diplomaþi au reuºit sã se refu-
gieze în ambasada Canadei, în
timp ce 52 de colegi ai lor au fost
luaþi ostatici. Vor fi eliberaþi mult
mai târziu, pe mandatul lui Ro-

nald Reagan, ca extensie a afa-
cerii Contras. Pe mãsura agra-
vãrii relaþiilor dintre Teheran ºi
Washington, CIA a decis exfil-
trarea celor 6 refugiaþi. „Argo”
pune în scenã spectaculoasa ºi
abila lor evacuare ºi aducere în
þarã. Regizorul operaþiunii, Tony
Mendez (Affleck), bãrbos, cum
putea sã fie în epocã un agent
eficace ºi inventiv. Ideea lui ge-
nialã: transformarea secretarilor,
ataºaþilor ºi consulului într-o
echipã de cinema canadianã, ve-
nitã în Iran pentru a realiza o
operã botezatã „Argo”, bine
motivatã, chiar cu prizã la noile
autoritãþi iraniene, unele ºcolite
în Occident. În categoria docu-
mentarelor a fost impus un nou
sistem de selecþie, la sugestia lui
Michael Moore, unul din guver-
natorii Academiei de Cinema
(AMPAS). Douã filme reþinute
trateazã ocupaþia teritoriilor pa-
lestiniene de cãtre Israel, parado-
xal unul dintre realizatori, Emad
Burnat, fiind reþinut la 19 februa-
rie pe aeroportul Los Angeles, in-
cident considerat de Michael Mo-
ore regretabil. Alãturi de aceste
filme a fost selecþionat ºi unul al
realizatorului israelian Dror Mo-
reh („Israel Confidential”), care
vorbeºte despre agenþii servicii-
lor secrete israeliene în teritoriile
ocupate. Concurenþa anunþatã era
una acerbã ºi meritã menþionate
peliculele „The Invisible War”,
despre soldaþii americani victime
ale agresiunii sexuale, ºi „Sear-
ching for Sugar Man”, despre un
cântãreþ de succes al anilor ’70,
dispãrut. Cum spuneam, Craig

Zadan ºi Neil Meron aveau pre-
parat un mare show muzical, pen-
tru a satisface telespectatorii dupã

desemnarea celui mai bun film.
ªi decernarea tuturor premiilor
într-un suspans desãvârºit.
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Potrivit modelului-cadru, struc-
tura probei scrise din cadrul exa-
menului va cuprinde, pentru fie-
care dintre disciplinele la care se
susþine examenul, câte trei subiec-
te, fiecãruia fiindu-i alocate câte 30
de puncte. Vor fi acordate 10
puncte din oficiu, iar nota finalã
va fi calculatã prin împãrþirea
punctajului total acordat pentru
lucrare la 10. Primul subiect va
cuprinde itemi care evalueazã com-
petenþe din specializare, disciplina
de specialitate sau disciplinele pre-
vãzute în metodologia pentru or-
ganizarea ºi desfãºurarea exame-
nului. Al doilea subiect este cen-

Centrul Naþional de Evaluare ºi Exa-
 minare (CNEE) a publicat pe in-

ternet modele de subiecte pentru exame-
nul naþional de definitivare în învãþãmânt
din acest an. Astfel, la adresa http://sub-

iecte2013.edu.ro/2013 se gãsesc un mo-
del-cadru de structurã de subiect ºi de ba-
rem de evaluare pentru examen, precum ºi
modele de subiecte pe discipline ºi bare-
me de evaluare ºi notare pentru acestea.

trat pe didactica disciplinei de spe-
cialitate sau metodica predãrii dis-
ciplinelor prevãzute în metodolo-
gie. Subiectul al treilea este alocat
pedagogiei ºi elementelor de psi-
hologie a educaþiei. Toate subiec-
tele sunt obligatorii, iar timpul de
lucru efectiv este de patru ore.

Candidaþii trebuie
sã obþinã cel puþin
media 8

Conform Ministerului Educa-
þiei, modelele de subiecte ºi bare-
me vor fi utilizate în programele
pentru pregãtirea debutanþilor,
desfãºurate de Casele Corpului

Didactic. Ministerul Educaþiei a
anunþat la începutul lunii februa-
rie cã pentru examenul naþional de
definitivare în învãþãmânt din
acest an s-au înscris, în perioada
4-25 ianuarie, 8.537 de candidaþi,
dintre care au fost validaþi 8.335.
Aceºtia vor avea de trecut douã
inspecþii la clasã ºi o probã scri-
sã. Inspecþiile vor fi realizate pânã
la data de 20 iunie ºi constituie
criteriu eliminatoriu. Candidaþii
trebuie sã obþinã cel puþin media
8 la inspecþii pentru a putea acce-
de la proba scrisã, care se va des-
fãºura în data de 18 iulie. De ase-
menea, un alt criteriu pentru a se

califica în proba finalã îl repre-
zintã ºi stagiul de predare de cel
puþin un an la catedrã. Afiºarea
rezultatelor se va face pe 23 iulie,
iar înregistrarea contestaþiilor ºi
transmiterea acestora la centrele

de evaluare se va realiza în inter-
valul 23-24 iulie. În perioada 25-
26 iulie vor fi soluþionate conte-
staþiile, iar rezultatele finale vor fi
disponibile în data de 27 iulie.

ALINA DRÃGHICI

„Este un exerciþiu extrem de frumos pen-
tru noi ºi pentru tineri, dovadã cã ºcoalã noas-
trã este pregãtitã prin copiii sãi sã se punã ºi
în slujba societãþii. Dovadã cã avem copii su-
ficient de pregãtiþi, astfel încât sã facã faþã
oricãrei provocãri”, a spus Mihnea Costoiu,
la Guvern, cu prilejul lansãrii maratonului de
programare (hackathon). Întrebat ce face ca
sã þinã tinerii în þarã, el a rãspuns cã pregã-

Ministerul Educaþiei Naþionale pregãteºte un pachet de mãsuri care sã permitã olimpicilor sã rãmânã în þarã,
majorând cuantumul burselor de merit ºi organizând stagii de pregãtire în cadrul instituþiei, a afirmat ministrul

delegat pentru Cercetare, Mihnea Costoiu.
teºte un plan de mãsuri. „Deocamdatã pe ei îi
þinem sigur, cã sunt la liceu. Încercarea noas-
trã e de a sprijini tinerii cu performanþe. Zilele
trecute am pregãtit un proiect, deja aflat în
dezbatere publicã, pentru a creºte sprijinul
financiar acordat olimpicilor. În curând veþi
vedea pachete speciale acordate pentru stu-
denþi odatã cu admiterea la facultate ºi pro-
iecte de susþinere a lor în timpul facultãþii.
Am avut o întâlnire cu LSRS, vor sã se în-
toarcã mulþi acasã ºi am stabilit un stagiu de
pregãtire pentru ei în MEN ºi în universitãþi”,
a explicat Costoiu. El a mai spus cã pentru

tinerii inteligenþi va creºte cuantumul burse-
lor cu aproximativ 40%, iar pachetele se re-
ferã la mãsuri pentru accesul facil al acestor
tineri în universitãþi.

25 de elevi au participat, sâmbãtã ºi ieri, la
sediul MEN, la dezvoltarea de aplicaþii, pagini
web ºi interfeþe cu ajutorul Bitdefender ºi Mi-
crosoft, partenerii maratonului de programare
(hackathon), în încercarea de a aduce admi-
nistraþia publicã mai aproape de cetãþean ºi de
a responsabiliza guvernanþii prin deschidere ºi
transparenþã. Cele cinci proiecte dezvoltate în
cadrul acestui maraton, care centralizeazã in-

formaþii de interes public, vor fi: buget.gov.ro
– datele privind bugetul de stat ºi vizualizarea
lor într-o forma uºor de înþeles, angajati.gov-
.ro – datele privind angajaþii din administraþia
publicã, posturi.gov.ro – datele privind postu-
rile vacante scoase la concurs în administraþia
publicã, petitii.gov.ro – iniþiativele cetãþenilor,
pe domenii de interes, data.gov.ro – faciliteazã
accesul publicului la datele incluse în platfor-
mele de mai sus. La aceastã prima ediþie au
participat elevi cu rezultate foarte bune la con-
cursurile de informaticã, a cãror selecþie a fost
realizatã de cãtre minister.

American Corner Craiova, din cadrul Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, iniþiazã, începând de astãzi, Sãptã-
mâna lecturii în limba englezã – Reading
Week. Cu acest prilej va fi promovatã co-
lecþia de cãrþi a American Corner Craiova
pentru lectura elevilor de gimnaziu. În acest
scop, instituþia va organiza pe parcursul în-
tregii sãptãmâni o mini-expoziþie de cãrþi.

Astãzi, ora 13.30, eleva Adonia Ganea,
de la ªcoala Gimnazialã nr. 29, vã recoman-

dã cãrþile citite de ea aflate în expoziþie. Ado-
nia Ganea este câºtigãtoarea concursului „I
Like To Read” organizat, anul trecut, pe
pagina Facebook a bibliotecii. La întâlnirea
de la America Corner participã elevi din cla-
sele a V-a ºi a VI-a de la Colegiul Naþional
„Carol I”, însoþiþi de prof. Adrian Busu.

Mâine, 26 februarie, ora 11.30, sunt invi-
taþi elevi de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, care vor asculta poveºtile „Johnny
Appleseed” ºi „Tikki Tikki Tambo” în lectu-

ra a doi tineri americani: Nathan Da-
vis ºi Tyler Brady, elevi la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, însoþiþi de
prof. Graþiana Rovenþa.

„Sperãm cã profesorii de Limba
englezã din ºcolile craiovene vor în-
druma elevii spre biblioteca publicã
ºi spre American Corner Craiova.
Lectura îi poate ajuta pe copii sã îºi
dezvolte vocabularul ºi abilitatea de a
folosi engleza în comunicare”, spun
reprezentanþii Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

MAGDA BRATU

În sãptãmâna 25-28 februarie, în
cadrul proiectului „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei” organi-
zat de Secþia pentru Copii ºi Tineret a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” se desfãºoarã activitãþi
cu tema „Mãrþiºoare pentru fiinþele
dragi”. Vor confecþiona cu dragoste ºi

imaginaþie aceste
minunate simboluri ale
primãverii copii de la
Grãdiniþa „Sf. Ana”,
ªcolile Gimnaziale „Sf.
Dumitru” ºi „Mihai
Viteazul”, Colegiul
Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” (astãzi, 25
februarie), Grãdiniþa
„Joylight”, ªcolile
Gimnaziale „Sf. Dumi-
tru” ºi „Alexandru
Macedonski”, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”
(mâine, 26 februarie),
Grãdiniþele „Traian

Demetrescu” ºi „Cãsuþa cu poveºti”,
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanes-
cu” ºi ªcoala Gimnazialã Castranova
(miercuri, 27 februarie), ªcoala
Gimnazialã „Sf. Gheorghe”, Colegiile
Naþionale „Fraþii Buzeºti” ºi „Carol I”
(joi, 28 februarie).

MAGDA BRATU

Ludoteca „Aman”:
„Mãrþiºoare pentru fiinþele dragi”
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Paul Tudor: „Cu ani în urmă,
Marin Sorescu i-a pictat

un portret, eu i-am pictat unul
şi am făcut schimb de lucrări”

„Este o bucurie să-l aflăm din nou
între artiştii craioveni pe Marin
Sorescu pictorul, aşa cum puţini
l-au cunoscut. Şi asta pentru că
avem de-a face cu un alt gest nobil
al unui grup de intelectuali, care
oferă Muzeului de Artă din Craiova
un portret al scriitorului”, a menţio-
nat, la evenimentul de sâmbătă,
Florin Rogneanu, managerul
muzeului. Aşezat, la Galeria „ARTA”,
pe un şevalet şi „străjuit” de două
lucrări pictate de însuşi Marin
Sorescu, portretul este realizat de
Paul Tudor, din Balş, judeţul Olt.
Apropiat al artiştilor plastici olteni şi
al Craiovei, unde, în 1971, a urmat
cursurile Liceului de Arte Plastice,
Paul Tudor este absolvent al
Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, fost
profesor de Educaţie plastică, iar din
1993 – membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România.

„Aici, la Craiova, am foarte mulţi
prieteni, oameni deosebiţi, din
lumea teatrului, a artelor, dragă mie.
Pe Marin Sorescu l-am cunoscut
personal, fiind amândoi pasionaţi
de pictură. A venit chiar în atelierul
meu de câteva ori. Mi-a pictat un
portret, eu i-am pictat unul, am
făcut atunci un schimb de lucrări. Şi
am simţit nevoia, peste timp, să
reiau tema Marin Sorescu altfel, cu
alte emoţii… Marin Sorescu era de
o sensibilitate deosebită. M-a atras
poezia lui, pe el l-a atras pictura mea
şi aşa ne-am apropiat. Chiar am
câteva lucrări inspirate din creaţia
sa”, a mărturisit Paul Tudor-Balş.

Şi Tudor Gheorghe
şi Ion Turculeanu au fost surprinşi

de penelul artistului
În vara anului trecut, la împlini-

rea a 60 de ani de viaţă, artistul a
deschis o expoziţie personală de
pictură la Galeria „ARTA”, cuprin-
zând şi şapte portrete. Între
acestea, cel al poetului Adrian
Păunescu, pe care artistul l-a donat,
în vara lui 2011, Muzeului de Artă
craiovean, ale interpretului Tudor
Gheorghe, prof. univ. dr. Ion
Turculeanu – avocat, decanul

Marin Sorescu, (re)dat Craiovei
Pagină realizată de MAGDA BRATU

Ce i-a adus laolaltă, sâmbătă la prânz, pe maes-
trul Tudor Gheorghe, av. Ion Turculeanu – decanul
Baroului Dolj, antrenorul Sorin Cârţu, actorul Ilie
Gheorghe, manageri de instituţii, artişti plastici,
avocaţi şi economişti craioveni, dar şi din ţară? Răs-
punsul: Marin Sorescu.

Ca un preambul la suita de manifestări ce-i este
dedicată scriitorului, în perioada 25-27 februarie,
de municipalitatea craioveană, Galeria „ARTA” a
găzduit evenimentul de donaţie, din partea unui
grup de intelectuali, către Muzeul de Artă Craiova,
a unui portret al lui Marin Sorescu pictat de cunos-
cutul artist Paul Tudor, din Balş. Gestul vine după
cel din vara lui 2011, când în patrimoniul muzeului
a intrat, graţie aceluiaşi grup şi aceluiaşi artist, un
portret al lui Adrian Păunescu. „Pe Marin Sorescu
l-am cunoscut personal, a venit chiar în atelierul
meu de câteva ori. Era de o sensibilitate deosebi-
tă… M-a atras poezia lui, pe el l-a atras pictura mea
şi aşa ne-am apropiat”, a mărturisit Paul Tudor.

Pe cât de frumos, pe atât de rar întâlnit astăzi,

Sorina Sorescu, nepoata scriitorului: «Nu se poate
perpetua acelaşi festivism al Zilelor „Marin Sorescu”»

Critic  fervent al acţiunilor între-
prins e în  u lt imii ani de Primăria
Craiova pentru omagierea lui Marin
Sorescu, nepoata poetului din Bul-
zeşti, conf. univ. dr. Sorina Sorescu
– profesor la Facultatea de Litere a
Universităţii din Craiova şi, totoda-
tă, preşedinte al Fundaţiei Culturale
„Marin Sorescu”, a lăudat gestul de
donaţie, considerându-l, înain-
te de toate, sincer şi „o dovadă
de nemurire”, în total contrast
cu fes tivismul acţiunilor între-
prinse de municipalitate pentru
cinstirea memoriei so resciene.
«În ultimii ani este din ce în ce
mai evidentă o discontinuitate
între modurile de implicare în re-
alizarea de evenimente culturale
şi ştiinţifice dedicate lui Marin
Sorescu. Există o latură oficială,
festiv istă, irelevantă şi foarte
costisitoare şi există un mod al
implicării curente, prin care ar-
tiştii, iată că şi plasticienii, acto-
rii, criticii literari, profesorii de li-
teratură îi valorifică opera. Ei nu
au nevoie de zile în calendar ca
să îşi facă meseria, nu au nevoie de o
retorică a iubirii faţă de Sorescu. Pen-
tru ei e pur şi simplu exercitarea unei
vocaţii ş i a unei profesii», a s pus
Sorina Sorescu.

Deşi l-a felicitat pe noul primar, Lia
Olguţa Vasilescu, pentru că „a redus
de cinci ori costurile organizării aces-

tui eveniment”, sumele fiind „mai re-
zonabile acum”, nepoata scriitorului
i-a sugerat ca, pe viitor, să-i consulte
pe mai mulţi oameni de cultură, in-
clusiv pe universitarii craioveni, în
realizarea Zilelor „Marin Sorescu”,
ajunse, în acest an, la cea de-a XII-a
ediţie: „Eu sunt foarte încântată că
în primul dumneaei an de mandat

şi-a asumat acest proiect, unul ab-
solut lăudabil în punctul de pornire.
Dar rugămintea mea, pe care i-o voi
transmite şi personal, este, dacă vrea
să continue această tradiţie, să lan-
seze un concurs de proiecte, să invi-
te instituţiile culturale, inclusiv Uni-
versitatea, adică oameni care p rin

profesie pot să aducă un element de
noutate în  valorificarea operei lui
Marin Sorescu”.

Sorina Sorescu  a apreciat  că la
acest even iment ar fi meritat  inv i-
tat, de exemplu, un tânăr critic de
la Clu j, Cosmin Borza, care a publi-
cat  la Editura „ART” o monografie
dedicată lui Marin  Sorescu, „a cin-

cea, dar cea mai bună”. „E
o voce exegetică ce meri-
tă  a fi luată în s erios. Din
păcate, n imeni nu  a între-
bat ce s-a mai scris despre
Sorescu , n-a mai în trebat
nimeni nici de traduceri…
Rugămin tea mea es te,
aş adar, în  momentu l în
care Primăria Craiova îşi
as umă cont inuarea aces-
tui eveniment, s ă îi mai în-
trebe ş i pe cei care sunt  la
curen t cu ce se pub lică.
Nu se poate perpetua ace-
laşi fes tiv is m, pe care îl
şt im din mandatu l Solo-
mon. Ar trebui să se mai

schimbe lucrurile”, a adăugat ne-
poata scriito rulu i. Sorina Sores cu
a mai spus  că aşteaptă „cu  drag”
s pectaco lu l maes t ru lu i Tudor
Gheorghe, convins ă că „va fi foar-
te profesionist”. „E momentu l care
ev ită verd ictu l general de improv i-
zaţie”, a mai spus aceasta.

ZILELE „MARIN SORESCU” –
EDIŢIA A XIII-A, 25-27 FEBRUARIE 2013

În programul de astăzi:
 Ora 11.00, Primăria Craiova – Sala Mare de Consiliu – şed inţa

solemnă: intonarea Imnului României; cuvânt de deschidere al primarului Lia
Olguţa Vasilescu; alocuţiuni şi luări de cuvânt ale invitaţilor; decernarea pre-
miilor „Marin Sorescu” 2013 (în colaborare cu Academia Română). Modera-
tor: acad. Eugen Simion. Invitaţi de onoare: acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae
Dabija, acad. Vasile Tărâţeanu, acad. Nicolae Breban, acad. Adam Puslojić,
prof. dr. Victor Crăciun, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu,  prof. Doina Rizea,
Dragoliub Firulović (Serbia).
 Ora 16.00, Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” – masă rotundă cu

tema „Modelul sorescian”.
 Ora 19.00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Sala „Amza Pellea”

– „Ce-am avut şi ce-am pierdut”, concert extraordinar în premieră naţională,
susţinut de Tudor Gheorghe.

gestul a fost apreciat şi de familia scriitorului din
Bulzeşti. Prezenţi la eveniment, fratele cel mic, Ion
Sorescu, a rememorat întâmplări din casa părintească
şi a vorbit despre pictura soresciană, iar nepoata, conf.
univ. dr. Sorina Sorescu, totodată preşedinte al Fun-
daţiei Culturale „Marin Sorescu”, nu a ratat ocazia
de a acuza, din nou, „latura oficială, festivistă, irele-
vantă şi foarte costisitoare” a Zilelor „Marin Sores-
cu” organizate de municipalitate. Aceasta a apreciat
reducerea costurilor evenimentului, însă a sugerat
noului primar consultarea mai multor oameni de cul-
tură, inclusiv a universitarilor craioveni, în realiza-
rea programului de manifestări.

Programul Zilelor „Marin Sorescu” debutează
astăzi, ora 11.00, cu şedinţa solemnă a Consiliului
Local Municipal, cadru în care vor fi conferite Pre-
miile „Marin Sorescu”, şi va continua cu spectaco-
lul lui Tudor Gheorghe, acompaniat de un taraf au-
tentic, „Ce-am avut şi ce-am pierdut”, cu recitaluri
actoriceşti, expoziţii şi lansări de cărţi şi o vizită la
Casa Memorială a scriitorului de la Bulzeşti.

Av. Nicu Popa (Mediaş): «Săgeata m-a adus la Craiova. Pentru că Marin
Sorescu are o poezie care se intitulează „Săgeata”, în care spune că rănitul s-ar
fi rătăcit demult în pădure dacă nu s-ar fi ţinut după săgeata care îl lovise din
spate, îi străpunsese pieptul, dar îi arăta calea. Plecând de la această poezie, vă
mărturisesc că această săgeată m-a adus pe mine la Craiova. Săgeata pe care mi-
au trimis-o prietenii mei de la Craiova şi care m-a „rănit” într-un mod plăcut. Şi
mai am o săgeată, care este cea a nostalgiei. Tatăl meu, în perioada 1952-1955, a
fost militar la Craiova. Port regretul că nu am reuşit să vin împreună cu el aici. Vin
încărcat de emoţie, de drag pentru prieteni şi de dor pentru el, pentru că tatăl
meu s-a mutat dintre noi în 2011. Nu am fost un iubitor de Marin Sorescu, dar
această săgeată pe care mi-au trimis-o prietenii mei m-a făcut să îl citesc şi
recitesc pe Marin Sorescu şi cu certitudine de astăzi el va fi un apropiat al meu».

Av. Ion Turculeanu:
«După părerea mea, ar tre-
bui să facem mai mult pen-
tru oraşul în care trăim. Şi
pentru că avem posibili-
tăţi, ar trebui să facem lu-
cruri ce ţin de generozita-
te, care, în opinia mea, lip-

sesc din societate. Oamenii nu sunt obişnuiţi să fie generoşi, să fie
solidari cu alţii. Avem, apoi, datoria să omagiem astfel de persona-
lităţi cum a fost Marin Sorescu, o raritate în peisajul culturii române.
În mod sigur, vor urma şi alte tablouri, ale altor personalităţi ale
acestui oraş, şi alte asemenea donaţii. Însă poate ar trebui să nu mă
întrebaţi pe mine, care sunt din oraş, şi gestul meu ar trebui să pară
firesc, ci pe cei care au venit lângă noi şi sunt din alte zone ale ţării
ce i-a determinat să facă asta pentru Craiova. Pentru mine, repet,
este firesc şi aşa ar trebui să fie pentru oricare craiovean».

Baroului Dolj, medicului Maria
Iancău – cadru didactic la Universi-
tatea de Medicină şi Farmacie din
Craiova, ale unor prieteni ca ing.
Mirel Bălăşoiu ş.a.

Câţiva dintre cei surprinşi de
penelul său fac parte din grupul
care i-a achiziţionat portretul lui
Marin Sorescu, spre a-l dona apoi
muzeului. Este vorba despre
maestrul Tudor Gheorghe – actor al
Teatrului Naţional din Craiova, av.
Ion Turculeanu – decanul Baroului
Dolj, şi ing. Mirel Bălăşoiu (din
Craiova), ec. Ion Bălşanu (din
Balş), av. Nicu Popa şi prof.
Cristian Pustai (din Mediaş).

Ion Sorescu: „La Marin
nu atât pictura, cât ideea ei

e extraordinară”
Gestul a fost  unu l apreciat de

familia scriito rulu i din Bulzeş ti
poate mai mult decât Zilele „Marin
Sorescu” o rgan izate de municipa-
litatea craioveană, p roiect pe care
îl cons ideră „absolut lăudabil în
punctul de porn ire”, însă „fest i-
vis t şi foarte cost isitor” în u ltimii
an i. «Mă bucur că Zilele „Marin
Sorescu” debutează astfel. (…)
Şt iţi că lui Marin îi plăcea să
picteze, să sch iţeze, s ă facă
portrete. Din păcate, în t inereţe n-
a avut  materialele necesare, noi
fiind orfani… Spre an ii s enectuţii,
a vizitat foarte multe muzee d in
lume ş i a des enat  intens . La Marin
nu  atât pictura, cât ideea ei e
extraordinară. (…) Marţi, în cadrul
Zilelo r „Marin Sores cu”, înt re
atâtea alte manifestări, va avea loc
o deplasare la Casa Memorială d in
Bulzeş ti, cons tru ită între an ii
1992-1996, dar din păcate netermi-
nată. Sper ca, de-acolo  de unde e
el, Marin va vedea şi se va bucura
de toate acestea», a spus Ion
Sorescu, fratele cel mic al scriito-
rului, care, cu  acelaşi prilej, a
rememorat câteva amin tiri din an ii
cop ilăriei. «Mă bucur că buzduga-
nu l aruncat înaintea Zilelor
„Marin  Sorescu” e mereu p last ic
în  Craiova şi aici un  mare merit îl
are domnul Florin  Rogneanu», a
adăugat  fiica acestuia şi nepoata
poetulu i din Bulzeş ti, făcând
referire la  expoziţ iile  cu lucrări de
Marin Sores cu organ izate, în an ii
trecuţ i, de Muzeul de artă d in
Craiova.
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- Domnule Vladimir Epstein, doar
câteva zile mai sunt până ce Carava-
na GAUDEAMUS va poposi, din nou,
la Craiova. Dacă aţi face un scurt
bilanţ al  celor 11 ediţii anterioare
ale Târgului de Carte de aici, ce ar fi
de subliniat?

- O plăcere să revenim în Cetatea
Băniei şi o facem, iată, de 12 ani, de
fiecare dată cu bucurie reînnoită: ace-
ea de a vă regăsi, în primul rând, de a
simţi, din nou, interesul viu al publi-
cului, curiozitatea, atmosfera de
Târg... Dar mai ales provocarea de a
itinera, în fiecare an, Târgul GAU-
DEAMUS în principalele oraşe uni-
versitare din România, de a aduce
noutatea editorială, de a provoca la
dialog, de a crea o reţea, deloc virtua-
lă, ci foarte reală, palpabilă, consis-
tentă, a iubitorilor de carte. După 12
ani, GAUDEAMUS Craiova a cres-
cut , desigur, foarte mult, depăş ind
pronosticurile iniţial rezervate ale or-
ganizării unui târg de carte în Oltenia.
Dar Craiova a demonst rat că are o
viaţă culturală vie, iar publicul e ex-
traordinar: dacă ar fi să adunăm vizi-
tatorii care au trecut pra-
gul Târgului în cei peste
10 ani de când venim aici,
vorbim de peste 170.000
de persoane... În  plus,
rămâne performanţa de a
sfida criza, de a merge
înainte, de a demonstra
că, în  ciuda vremurilor
neprietenoas e, Târgu l
are o viaţă a lui, creşte,
iar editorii sunt, din acest
punct de vedere, adevă-
raţi eroi...
„Avem şi noi vedetele
noastre, cu totul
speciale: olimpicii
internaţionali din
Oltenia, cărora le vom acorda
vizibilitatea pe care o merită”

- La ce să se aştepte craiovenii în
acest an? Ce rămâne în tradiţia Târ-
gului şi care vor fi noutăţile ediţiei?

- Nu o să dezvălui surprizele edi-
ţiei, o să spun doar că, raportat la
ediţiile anterioare, Târgul a crescut cu
15% ca dimensiuni în acest an: sunt
43 de edituri participante, la care se
adaugă o ofertă substanţială a editu-

Săptămâna aceasta, caravana lecturii ajunge la Craiova!

Vladimir Epstein:
„Târgul de Carte GAUDEAMUS
e acelaşi şi, totuşi, mereu altul!”

Între 27 februarie şi 3 martie,
Societatea Română de Radiodifuziu-
ne – Radio România (echipa GAU-
DEAMUS) şi Radio „Oltenia” Cra-
iova vă invită la o nouă întâlnire cu
actualitatea culturală şi editorială,
la o ediţie cu totul specială a Târgu-
lui de Carte GAUDEAMUS Craiova.
Evenimentul va inaugura Caravana
GAUDEAMUS 2013 şi, în premie-
ră, va aduce în atenţie o dublă ani-
vers are a legăturii speciale între
carte şi radio, care va fi sărbătorită
pe durata întregului an: 20 de ani de
la prima ediţie a Târgului GAUDEA-
MUS şi 85 de ani de Radio România!

 Deschiderea oficială a Târ-
gu lu i de Carte GAUDEAMUS va
avea loc miercuri, 27 februarie, la ora
11.30, în foaierul Teatrului Naţional
Craiova, în prezenţa organizatorilor,
expozan ţilor, au torităţilor locale şi
publicului iubitor de carte.
Târgul va putea fi vizitat zil-

nic, de miercuri până sâmbătă, între
orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, de
la 10.00 la 14.00, intrarea fiind liberă
pentru toate categoriile de vizitatori.
 Ceremonia de decernare a

premiilor ediţiei a XII-a va avea loc
duminică, 3 martie, la ora 12.00.

43 de edituri  din ţară, la care se
adaugă numeroase edituri străine
reprezentate de cele mai importan-
te agenţii de distribuţie de carte îşi
vor aş tepta vizitatorii în foaierul
Teatrului Naţional „Marin Sores-
cu” cu cea mai actual izată ofertă
editorială a pieţei  de profil, la care
se adaugă un maraton de peste 30
de evenimente culturale: lansări şi
prezentări de cărţi, dezbateri, mese
rotunde, s pectacole, concurs uri,
tombole şi al te surprize.

„E o plăcere să revenim în Ceta-
tea Băniei  şi o facem, iată, de 12
ani, de fiecare dată cu bucurie re-
înnoită!”, mărturiseş te directorul
Vladimir Epstein, reamintind că
Târgul de la Craiova este al doilea
ca vechime al Caravanei GAUDEA-

MUS, după cel de la Cluj-Napoca.
„A cres cut foarte mult, depăş ind
pronosticurile iniţial  rezervate ale
organizări i unui târg de carte în
Oltenia. Craiova a demonstrat că
are o viaţă culturală vie, iar publi-
cul  e extraordinar!” , spune Ep-
stein. Că Târgul a reuşit să s fideze
criza economică „ţine mai degrabă
de miracol”, crede acesta: „Aici mă
refer pur şi simplu la magia de a
descoperi că iubirea de carte e, de
fapt, motorul care susţine toate lu-
cruri le…”.

Vladimir Epstein nu a dori t să
dezvăluie surprizele acestei a XII-a
ediţii, însă a ţinut să sublinieze că,
raportat la anii trecuţi, Târgul a
crescut cu 15%  ca dimens iune.
„Un s emnal foarte bun, cred, care

poate să însemne o uşoară redresa-
re a pieţei de carte şi, fireşte, pen-
tru noi, un s por de credibilitate”,
consideră directorul Târgului. „La
Gaudeamus veţi găsi ş i e-book -uri
şi cărţi foşnitoare, ele merg împre-
ună de minune...”, adaugă acesta,
lansând invitaţia publicului de a
păşi , pe parcursul  celor cinci zile,
în marea şi  minunata librărie des-
chisă în foaierul  Teatrului Naţio-
nal. „GAUDEAMUS e acelaşi şi  to-
tuşi mereu altul –  asta e, pe un ton
glumeţ, una dintre ambiţiile  noas-
tre!”, mai spune Vladimir Epstein.
După Craiova, Caravana GAUDEA-
MUS 2013 va ajunge la Cluj-Na-
poca (17 – 21 april ie), Timişoara
(15  – 19 mai) şi Mamaia (în cursul
lunii augus t).

Interviu cu VLADIMIR EPSTEIN,
director executiv al Târgului GAUDEAMUS

Din proiectele
ediţiei:
 „Cărţile se întorc

acasă” – campanie de do-
naţie de carte pentru biblio-
tecile rurale din Oltenia.
 Concursul Naţ io-

nal de Lectură „Mircea
Nedelciu” – competiţie de
lectură, creativitate şi comu-
nicare la care participă elevi
de liceu din regiune.
 Invi taţ i  de nota

10: Olimpicii României –
cel mai nou proiect marca
GAUDEAMUS, care îş i
propune să acorde maximă
vizibilitate performanţelor
învăţământului românesc.
 Expoziţia  de foto-

grafie Istoria imaginară a
cărţii şi a scrisului – o in-
vitaţie de a descoperi lumea
cărţii printr-o  insolită per-
spectivă fotografică s em-
nată de Jean Marc Godes.

rilor străine reprezentate la GAUDEA-
MUS de importante agenţii de difu-
zare de carte. Un semnal foarte bun,
cred, care  poate să însemne o uşoară
redresare a pieţei de carte şi, fireşte,
pentru noi, un spor de credibilitate.
Ce rămâne d in trad iţ ia Târgului?
GAUDEAMUS e acelaşi şi to tuşi
mereu altul – asta e, pe un ton glu-
meţ, una dintre ambiţiile noastre. Con-
tinuăm proiectele deja cunoscute,
campania de donaţie de carte pentru
bibliotecile rurale, invităm liceenii la
o competiţie pe teme de lectură şi cre-
ativitate, organizăm un maraton de
evenimente culturale… În plus, cum
fiecare eveniment îşi are vedetele lui,
avem şi noi stelele noastre, cu totul
speciale: sunt olimpicii internaţionali
din Oltenia, pe care ne-am propus să
îi aducem în atenţia publicului şi a
presei, să le acordăm vizibilitatea pe
care o merită. Premiem, aşadar, exce-
lenţa şi ne dorim să creăm şi un spa-
ţiu de reflecţie cu privire la destinul
acestor tineri de excepţie, la perspec-
tivele lor de acum înainte, la ce poate
România să le  ofere în  viitor... Am

dezvăluit, iată, câteva dintre proiec-
tele ediţiei, restul urmează să-l des-
coperiţi venind la Târg!

- Târgul din foaierul Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” va fi ia-
răşi, sunt convinsă, o mare şi minu-
nată librărie – una care, din păcate,
îi lipseşte Craiovei în restul anului.
Vom avea întâlniri cu scriitori? Ce
cărţi vom răsfoi? De la ce edituri?
Care vor fi preţurile?

- O librărie minunată, într-adevăr,
una itinerantă, în fond, şi totuşi mai

mult decât atât: un spaţiu viu al circu-
laţiei ideilor, un loc privilegiat unde
cărţile coboară din tăcerea lor, autorii,
din turnul lor de fildeş, şi ne întâlnim
cu toţii în cel mai firesc mod cu putin-
ţă, în dialog. Sigur, vor fi o mulţime de
scriitori, anul acesta am observat şi o
creştere semnificativă a lansărilor de
carte şi dezbaterilor… Iar discount-
urile anunţate sunt îmbietoare, vă aş-
teptăm la Târg să vă convingeţi!
 „Sunt, cu totul, 72 de târguri, iar
la Craiova va fi evenimentul cu
numărul 73. Sunt cifre de perfor-
manţă!”

- Vă ocupaţi de Târgul de Carte
GAUDEAMUS, ca director executiv,
încă din 1994, timp în care, împreu-
nă cu echipa dvs., aţi „construit” 13
ediţii la Cluj-Napoca, 11 la Craiova, 9
la Timişoara şi 4 la Mamaia. Nu mai
vorbim de Târgul  Internaţional
GAUDEAMUS – Carte de Învăţătu-
ră, care, anul acesta, va ajunge la edi-
ţia a XX-a, urmând să se desfăşoare,
din câte ştiu, între 13 şi 17 noiem-

brie, la Romexpo. Ana-
lizând ş i comparând,
din punct de vedere...
„economico-cultural”,
unde situaţi Craiova pe
harta Târgurilor GAU-
DEAMUS?

- Sun t, cu totu l, 72
de târguri GAUDEA-
MUS din  1994 până
acum... Iar GAUDEA-
MUS Craiova va fi eve-
nimentul cu număru l
73. Sunt cifre de perfor-
manţă, dacă stăm să ne
gândim la dificultăţ ile
economice ale pieţei, în
primul rând. Dacă ar fi
să privesc din prezent

harta târgurilor GAUDEAMUS, aş
zice că există puncte vii – acolo unde
târgurile au prins rădăcini, iar Craio-
va este unul dintre reperele de primă
importanţă –, puncte discrete, unde
am organizat una, două ediţii şi, cel
puţin până acum, ne-am oprit, şi punc-
te potenţiale, iar aici sunt multe, lu-
crăm la asta, există mereu provocarea
de a cerceta piaţa, de a te propune în
spaţii noi, de a vedea cum vom fi pri-
miţi... Craiova este al doilea Târg ca

vechime al Caravanei GAUDEAMUS,
după Cluj, şi cu asta spun deja foarte
mult despre punctul viu pe care Ce-
tatea Băniei îl ocupă pe această hartă
a târgurilor de carte organ izate de
Radio România... În plus, GAUDEA-
MUS Craiova e, de fiecare dată, pri-
mul târg în calendarul Caravanei, ceea
ce înseamnă ceva foarte special pen-
tru noi: am observat, de la an la an,
că, dacă la Craiova lucrurile  merg
bine, înseamnă ca aşa vor merge pe
parcursul întregului an...
„Nu cred că pagina tipărită şi
varianta ei electronică se află
într-un raport de excluziune,
deja au găsit un oarecare
echilibru”

- Cum reuşiţi „performanţa” de a
menţine în atenţie un astfel de târg
chiar şi într-o perioadă de criză, prin
care trec şi cititorul, şi scriitorul,
şi piaţa de carte?

- N-aş spune că e o reţetă la mijloc,
ţine mai degrabă de miracol, şi aici mă
refer pur şi simplu la magia de a des-
coperi că iubirea de carte e, de fapt,
motorul care susţine toate lucrurile.
Apoi, în cazul nos tru, mai e un se-
cret, este această alăturare unică în
lume între carte şi radio, care durează
de 20 de ani. De multe ori mi se pare
că cel mai potrivit limbaj pentru a de-
scrie efortul de a te menţine la un ni-

vel de performanţă şi competitivitate
în contextul actual al pieţei de carte e
unul care se regăseşte în vocabula-
rul militar... Combatem mereu, e o cru-
ciadă, scriitorii şi editorii sunt în pri-
ma linie, iar noi suntem un fel de es-
cortă care, din când în când, îi poate
chiar salva din situaţii primejdioase.
Dar sunt ei eroii, noi să zicem că sun-
tem linia de apărare...

- Câştigă tot mai mult teren, în ul-
tima vreme, cartea electronică, e-
book-urile şi e-reader-ele sunt utili-
zate cu destul de multă uşurinţă, mai
ales de tineri... Nu ştiu dacă şi dvs. vă
număraţi printre „adepţii” noi teh-
nologii, dar mă gândesc că aţi vrea să
ţineţi pasul... V-aţi propus, aşadar, să
„ataşaţi” Târgului GAUDEAMUS şi
o componentă... electronică?

- E o tendinţă imposibil de ignorat,
fireşte, o uriaşă provocare pentru cul-
tura scrisă, aceea de a se confrunta cu
versiunea ei virtuală şi este cât se poa-
te de natural să fim în pas cu inovaţia
tehnologică în materie de carte electro-
nică... Personal, nu cred că pagina tipă-
rită şi varianta ei electronică se află într-
un raport de excluziune, ele coexistă şi
deja au găsit un oarecare echilibru, s-a
dovedit că virtualul nu e o ameninţare
chiar atât de mare, e, în fond, un mijloc
extraordinar în favoarea accesibilităţii
cărţii. La GAUDEAMUS veţi găsi şi e-
book-uri şi cărţi foşnitoare, ele merg îm-
preună de minune...
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Aproape 51 de milioane de ale-
gãtori italieni au fost chemaþi, ieri
ºi astãzi, la urne, pentru alegerea
celor douã Camere ale Parlamen-
tului. Bineînþeles, de rezultatul
acestor alegeri depinde numele vi-
itorului preºedinte al Consiliului de
miniºtri, care îi va succeda lui
Mario Monti, el însuºi candidat la
propria succesiune. Dupã ce, în
luna decembrie a anului trecut, a
fost silit sã demisioneze, atunci
când partidul lui Silvio Berlusconi,
Poporul Libertãþii, i-a retras susþi-
nerea. S-a spus cã acest episod a
constituit o nouã dovadã a eºecu-
lui reformei electorale din 2005,
care, declarativ, viza evitarea in-
stabilitãþii cronice a Republicii ita-
liene. Momentan, peisajul politic
italian este, în realitate, mai frag-

mentat ºi mai instabil ca niciodatã,
oferta fiind greu desluºibilã. Ale-
gerea celor 630 de deputaþi ºi 315
senatori, pentru un mandat de 5
ani, se deruleazã în zilele de 24 ºi
25 februarie. Contrar alegerilor din
Franþa, senatorii transalpini sunt
aleºi prin vot universal direct. Sur-
prinzãtor este faptul cã vârsta mi-
nimã pentru cele douã Camere di-
ferã: cel puþin 18 ani pentru Ca-
mera Deputaþilor ºi 25 de ani pen-
tru senatori. Numele liderului par-
tidului sau coaliþiei care va câºtiga
alegerile va fi înaintat preºedintelui
republicii, Giorgio Napolitano, ca
nominalizare pentru postul de pre-
mier. Procedurile de vot sunt dife-
renþiate de o manierã absolut inso-
litã. Pentru Camera Deputaþilor, ita-
lienii voteazã în 26 de circumscrip-

þii electorale, diferite de regiunile
sau provinciile administrative. Sis-
temul proporþional este însoþit de
o primã majoritarã pentru lista câº-
tigãtoare. Ceea ce înseamnã auto-
mat 55% din locuri, adicã 340 din
630. Nu sunt eligibile coaliþiile care
obþin mai puþin de 10% din voturi-
le exprimate la nivel naþional ºi nici
partidele care nu ating minim 4%
din sufragii. Pentru Senat, aleºii
sunt reprezentativi în 20 de regiuni
administrative, pentru care se
acordã o primã majoritarã de 55%.
O coaliþie trebuie sã obþinã 20%
din sufragiile exprimate, iar un par-
tid necoalizat 8% din sufragii. Trei
regiuni sunt exceptate acestei re-
guli (Val D’Aoste, Trentino-Alto
Adige ºi Molise). Sistemul a fost
considerat drept o porcãrie în
2005, când legea electoralã a fost
votatã în favoarea lui Silvio Ber-
lusconi ºi adoptatã de Parlamentul
italian. Opoziþia democratã din epo-
cã, reprezentatã de Romano Prodi,
a denunþat „o lege ruºinoasã”, fa-
vorabilã lui Berlusconi, dar n-a pu-
tut face nimic. Sunt avute în vede-
re mai multe scenarii, inclusiv ace-
la ca la Camera Deputaþilor sã exis-
te o majoritate care sã nu se repro-
ducã identic ºi la Senat. Pe acest
motiv, Italia este ameninþatã de in-
stabilitate politicã. Pier Luigi Ber-
sani, liderul coaliþiei de stânga, este
mai bine poziþionat faþã de Silvio
Berlusconi ºi actorul de comedie
Beppe Grillo. Întrebarea este dacã

avansul pe care îl deþine Bersani îi
garanteazã victoria la Camera De-
putaþilor, dar ºi la Senat, unde pri-
ma acordatã are o bazã regionalã.
Pier Luigi Bersani a fost destul de
consecvent de-a lungul campaniei
electorale, reiterând sistematic fap-
tul cã Italia trece prin cea mai gravã
crizã economicã de la cel de-al doi-
lea rãzboi mondial. Silvio Berlus-
coni, care în luna decembrie se afla
la numai 13%, a recâºtigat în ulti-
mele douã luni o bunã parte a elec-
toratului sãu. Coaliþia centristã, con-
dusã de Mario Monti, este mai de-
grabã favorabilã dreptei, dar italie-
nii nu s-au arãtat deosebit de mul-
þumiþi de mãsurile acestuia ca pre-
mier. Se spune cã „Professore”
Mario Monti nu ºi-a gãsit locul în
aceastã campanie, unde, pe seama
temei impozitãrii, a fost considerat
þap ispãºitor. Ultimele sondaje acor-
dau listei lui Monti între 11 ºi 14%
intenþie de vot. Cu toate acestea,
înaintea deschiderii urnelor 1/3 din-
tre italeni se arãtau indeciºi, mai ales
dupã ce Banca Monte Dei Paschi,
din Siena, tradiþional în orbita Par-
tidului Democrat, s-a aflat cã are
probleme cu legea. Italia se con-
fruntã cu o situaþie economicã ex-
trem de îngrijorãtoare, din moment
ce datoria sa reprezintã 127,4% din
PIB. Potrivit estimãrilor, ea ar pu-
tea ajunge la 300 miliarde euro pânã
în 2014. ªi soluþii miraculoase, din
pãcate, nu a enunþat nici unul din-
tre candidaþii politici.

Italia în alegeriItalia în alegeriItalia în alegeriItalia în alegeriItalia în alegeri

Zeci de mii de bulgari au ieºit
ieri, din nou, pe strãzile marilor
oraºe, pentru a protesta împo-
triva sãrãciei, transmite Ager-
pres. La Sofia, protestatarii au
defilat între Ministerul Econo-
miei, Parlament ºi palatul
prezidenþial. Preºedintele Rosen
Plevneliev a avut un scurt
discurs în faþa acestora, în
timpul cãruia le-a mulþumit
cetãþenilor cã au ieºit sã-ºi
prezinte poziþia, dar a fost
huiduit. Sâmbãtã, reprezentanþii
protestatarilor din întreaga þarã
s-au reunit în oraºul Sliven
(centrul þãrii), pentru a-ºi
coordona revendicãrile. Ei
susþin o reprezentare de 50% a
societãþii civile în Parlament ºi

Noi proteste de amploare
împotriva sãrãciei în Bulgaria

Statele Unite ºi Japonia au optat
sã instaleze un nou radar american
în arhipelagul nipon, în regiunea
Kyoto (vest), la o bazã a forþelor
aeriene japoneze de la Kyotango,
care sã permitã detectarea oricãrei
ameninþãri cu rachete lansate de
Coreea de Nord, scriau agenþiile de
presã japoneze ieri. Alegerea Kyo-
tango se explicã prin faptul cã o
rachetã nord-coreeanã vizând te-
ritoriile americane Guam sau Ha-
waii, în Pacific, survoleazã vestul
sau centrul Japoniei, potrivit agen-
þiei Kyodo. Un radar, „X-band”
existã deja în nordul Japoniei, la
baza Shakiri, la Tsugaru, care per-
mite forþelor americane sã lanseze

Japonia ºi SUA vor instala un
nou radar pentru interceptarea

rachetelor nord-coreene
rachete de interceptare de tip sol-
aer sau mare-aer. În paralel, ame-
ricanii continuã însã ºi eforturile
diplomatice, un oficial de la Casa
Albã efectuând anul trecut douã
vizite secrete în Coreea de Nord,
în vederea unei ameliorãri a relaþii-
lor dintre cele douã þãri dupã in-
stalarea la putere a lui Kim Jong-
un, potrivit ediþiei de sâmbãtã a
cotidianului „The Los Angeles Ti-
mes”. Citând oficiali americani
care au solicitat protecþia anonima-
tului, cotidianul precizeazã cã aces-
te vizite, efectuate în aprilie ºi au-
gust, au avut ca scop sã îl încura-
jeze pe noul lider nord-coreean sã
îºi modereze politica externã.

posibilitatea pierderii de cãtre
deputaþi a imunitãþii ºi locului la
sfârºitul mandatului. Reprezen-
tanþii societãþii civile mai cer un
moratoriu în privinþa achitãrii
facturilor la electricitate ºi
renunþarea la TVA la energia
electricã. Protestele din ultimele
douã sãptãmâni au dus la
demisia guvernului premierului
Boiko Borisov, care a declarat
cã nu vrea sã vadã violenþe
între protestatari ºi poliþie. În
aceste condiþii, este cel mai
probabil ca preºedintele Rosen
Plevneliev sã numeascã un
Cabinet de tranziþie, care sã
pregãteascã alegerile anticipate,
la sfârºitul lunii aprilie sau în
prima jumãtate a lunii mai.

Opoziþia sirianã a anunþat sâmbãtã, prin
vocea liderului sãu, Ahmed Moaz al-Khatib
(foto), cã îºi suspendã participarea la o se-
rie de întâlniri organizate în strãinãtate, de-
nunþând „tãcerea internaþionalã asupra cri-
melor” comise de regimul lui Bashar al-As-
sad, la o zi dupã tiruri cu rachete împotriva
oraºului Alep, soldate cu 64 de morþi. Potri-
vit lui al-Khatib, retragerea opoziþiei repre-
zintã „un mesaj de protest adresat tuturor
guvernelor din lume care vãd cum este ucis
poporul sirian ºi doar se uitã”. Concret, opo-
ziþia a anunþat cã îºi va suspenda participa-
rea la viitoarea reuniune a „Prietenilor po-
porului sirian”, prevãzutã la 28 februarie la
Roma, dar ºi vizitele în Rusia, un aliat al re-

gimului lui Assad, ºi în SUA. Londra a în-
demnat opoziþia sirianã sã îºi reconsidere de-
cizia, afirmând cã pregãteºte „o nouã ofertã
de susþinere a Coaliþiei, la Roma”. „Dacã
sunteþi prietenii noºtri adevãraþi, ajutaþi-ne
sã oprim masacrele care sunt pe cale sã fie
comise împotriva poporului nostru”, a subli-
niat purtãtorului de cuvânt al Coaliþiei, Wa-
lid al-Bounni. Concomitent cu retragerea de
la reuniunile internaþionale, Coaliþia opoziþiei,
recunoscutã de mai multe þãri occidentale
ca reprezentantul legitim al poporului sirian,
a mai anunþat cã intenþioneazã sã formeze
un guvern însãrcinat sã gestioneze teritorii-
le aflate sub controlul rebelilor. Ea se va
reuni, la 2 martie, la Istanbul (Turcia) pen-

tru a decide componenþa Cabinetului „pro-
vizoriu” ºi a-l alege pe ºeful acestuia.

Opoziþia sirianã se retrage de la reuniunile internaþionale, în semn de protest

Firma Spanghero
abandoneazã activitatea
de comerþ

Firma francezã Spanghero,
aflatã în centrul scandalului cãrnii
de cal, a anunþat cã a hotãrât sã
îºi înceteze activitatea de comerþ
cu carne, pentru care autoritãþile
alimentare i-au suspendat autori-
zaþia sanitarã începând din 14
februarie. „În urma concluziilor
anchetei serviciilor veterinare, am
hotãrât ca de acum înainte sã
oprim aceastã activitate de comerþ,
deoarece reprezintã doar 2% din
cifra de afaceri a Spanghero”, a
anunþat preºedintele companiei cu
sediul la Castelnaudary, Bar-
thélémy Aguerre, citat într-un
comunicat remis AFP. Societatea a
decis sã se concentreze asupra
altor activitãþi ale grupului -
tranºarea cãrnii, prepararea cãrnii
ºi cãrnii tocate, fabricarea de
semipreparate - care constituie
„nucleul activitãþii”. Autorizaþia
sanitarã a Spanghero, suspendatã
în urma descoperirii de carne de
cal în semipreparate, a fost
restabilitã luni pentru aceste
activitãþi.
Data alegerilor legislative
în Egipt a fost modificatã

Preºedintele egiptean, Moha-
med Morsi, a modificat data
alegerilor legislative, în urma unor
proteste din partea comunitãþii
copte (creºtini egipteni), sãrbãtori
importante având loc la începutul
scrutinului, a anunþat preºedinþia
sâmbãtã seara, într-un comunicat.
Preºedintele a emis un decret de
modificare a datei alegerilor,
„rãspunzând cererilor fraþilor
creºtini”, se aratã în comunicat.
Prima dintre cele patru faze ale
scrutinului, care îi priveºte pe
locuitorii a cinci provincii,
inclusiv din Cairo, va avea loc pe
22 ºi 23 aprilie în loc de 27 ºi 28
aprilie, iar turul doi pe 29 ºi 30
aprilie, în loc de 4 ºi 5 mai.
Potrivit calendarului copt, 27 ºi
28 aprilie corespund weekendului
Floriilor, iar 4 ºi 5 mai celui de
Paºti. Scrutinul va înlocui membrii
Camerei inferioare a Parlamentu-
lui, dizolvat în iunie 2012 în urma
unei decizii a instanþei supreme,
care a anulat alegerile anterioare.
Merkel, favorabilã reluãrii
negocierilor cu Turcia
pentru aderarea la UE

Cancelarul german Angela
Merkel s-a arãtat favorabilã
deschiderii unui nou capitol de
negocieri cu Turcia în vederea
aderãrii la UE, într-o înregistra-
re publicatã sâmbãtã pe site-ul
sãu, cu o zi înainte de vizita de
douã zile în aceastã þarã.
Întrebatã despre aderarea Turciei
la UE, Merkel a declarat cã se
poartã negocieri, „fãrã ca
rezultatul sã fie stabilit dinain-
te”. „Aceste negocieri au
întârziat un pic în ultima perioa-
dã, dar sunt favorabilã deschide-
rii unui nou capitol de negocieri,
pentru ca sã putem avansa un
pic”, a spus ea. Cancelarul
intenþioneazã sã discute despre
acest subiect în cursul întâlniri-
lor de astãzi, la Ankara, cu
preºedintele Abdullah Gül ºi
premierul Recep Tayyip Erdogan.
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Filmele din perioada 22.02 - 28.02.2013

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

ROCKER

O LUNÃ ÎN THAILANDA

Ore de spectacol: 16:30
Gen film: Dramã
Cu: Dan Chiorean, Alin  State, Crina
Semciuc

Regizor: Marian Criºan

Efecte adverse
Ore de spectacol: 14:00, 21:30
Gen film: Crimã, Dramã, Thriller
Cu:  Channing Tatum, Jude Law,
Catherine Zeta-Jones
Regizor: Steven Soderbergh

Zborul
Ore de spectacol: 19:00
Gen film: Dramã
Cu: Denzel Washington, Don Cheadle
Regizor: Robert Zemeckis

Începând cu data de 1 martie 2013
Cinematograful PATRIA va practica

urmãtoarele tarife pentru biletele
de intrare la film:

-    Proiecþie 3D: 15 lei/ bilet-tarif
normal, 8 lei /bilet-tarif redus

  -   Proiecþie 2D: 10lei/bilet-tarif
normal, 6 lei/bilet-tarif redus

Ore de spectacol: 14.00; 16.00
Gen film: Comedie, Dramã
Cu: Ioana Anastasia Anton, Andrei
Mateiu
Joi – tarif redus
Tarif întreg: 8 lei; tarif redus: 6 lei

Dupã dealuri
Ore de spectacol: 17:45; 20:15
Gen film: Dramã
Cu: Valeriu Andriuþã, Cosmina Stratan,
Joi – tarif redus
Tarif întreg: 8 lei; tarif redus: 6 lei

Motanul încãlþat - 3D
Ore de spectacol: 12:00
Gen film: Animaþie, Aventuri,
Comedie, Fantastic
Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek,
Zach Galifianakis
Tarif: 10 lei

TVR 1

JOI - 28 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal;
9,00  Legenda cavalerului rãtãcitor

ºi a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 O datã-n viaþã (r);
12,30 Oameni care au schimbat lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Interes general;
15,15 Teleshopping;
15,30 Akenze;
16,45 Lozul cel mare * Tragerile Loto;
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Ascensiunea lui Carlito;
23,50 Ora de business (r);
0,40 Crupierul (r);
2,20 Interes general (r);
2,00 Dãnutz S.R.L. (r);
3,30 Telejurnal (r);
4,20 Prim-plan;
5,10 Legenda cavalerului rãtãcitor

ºi a frumoasei Razã-de-Lunã (r).

6,00 Ora de ºtiri;
7,00 Teleshopping;
8,00 Euromaxx Highlights;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Ritmul vieþii (r);
12,00 Tandem ºoc;
12,55 Minutul Lumiere;
13,00 Festivalul Magic Summer;
14,00 Tribuna partidelor

parlamentare;
14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping;
16,00 Euromaxx Highlights (r);
16,30 Dosarele secolului XX (r);
17,00 Piersic Show;
18,15 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Pastila de sãnãtate;
20,15 Lecþii de viaþã;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Apocalyptica;
0,00 Sacrul în India contemporanã;
1,00 Timpul chitarelor;
1,55Aventura urbanã (r);
2,45 Ferma (r);
3,35 Rezistenþa prin culturã;
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

6,00 Lupta cu valurile;
7,45 Povestea Cenuºãresei3:

A fost odatã un cântec;
9,10 Povestea delfinului;
11,00 Hugo;
13,00 Rugul aprins. Making of;
13,30 Ziua trãdãtorilor;
15,10 ªtrumfii;
16,50 Jack ºi Jill;
18,20 Larry Crowne;
20,00 Stareþa;
20,40 Margaret;
23,05 Riposta;
23,55 O familie numeroasã;
1,30 Comedia parodiei.

7,00 ªtirile Pro TV ;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Dragoste fãrã preaviz

(r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Prima iubire;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Las Fierbinþi;
21,30 Spitalul de demenþã;
22,00 ªtirile Pro Tv;
22,30 Blestemul comorii;
0,30 Gargantua (r);
2,00 Tineri ºi anonimi (r);
3,45 Titanii: Necazuri la Tokyo (r).

7,00 Stãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00  Poveºtiri adevãrate (r).

6,00 Happy Hour (r);
7,30 ProMotor;
8,00 Acasã în bucãtãrie;
9,00 Tom ºi Jerry;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Zoom în 10;
14,45 Acasã în bucãtãrie;
15,45 La Bloc;
16,45 Miracolul din mina de pãdure;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Mortal Kombat;
0,15 ªobolanii;
2,00 Sã mori tânãr;
4,00 ªobolanii (r).

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Cu banii jos!

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Salome;

4,00 Acces direct (r).

7,00 ªtirile   B1  TV;
10,15 Talk B1;
12,00 ªtirile B1 TV;
14,00 Butonul de panicã;
15,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Talk B1;
17,00 ªtirile B1 TV;
18,30 Aktualitatea B1;
20,00 Stirile B1TV;
21,00  Sub semnul întrebãrii;
23,00 Lumea lui Banciu;
0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii (r);
2,40 ªtirile B1 TV.

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

6,30 Frumoasa Ceci (r);

7,30 Gazeta de perete;

8,00 Cireaºa de pe tort (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Michou;

11,30 Teleshopping  ;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 NCIS: Anchetã militarã;

14,30 Teleshopping;

15,00 Galileo;

15,15 Focus monden (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!;

21,45 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden

0,00 NCIS: Anchetã militarã;

1,00 Focus  (r);

2,00 Trãdaþi în dragoste (r);

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Michou (r).

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vouã (r);
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Britannic;
23,30 Vânãtorii de sclavi (r);
0,45  Britannic (r);
2,45 Dragoste dulce-amarã (r).

6,00 Hercule Poirot;
8,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Victimele nopþii;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Cu sânge rece;
23,00 Încredere oarbã;
1,00 Medium;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.
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A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice
Dolj - Administraþia Finanþelor Publice a Munici-
piului Craiova organizeazã licitaþii publice în con-
diþiile precizate de O.G. nr. 92/2003 rep. privind
Codul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, la sediul A.F.P.M. - Craio-
va, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 206 pen-
tru debitorii: 1. SC ROFIR SRL  - com. Pielesti,
Aleea II Cl. Bucuresti, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 19202310 in data de 11.03.2013, ora 10.00,
pentru vanzarea bunurilor: masina debitat cu
banda pret pornire licitatie 1.375 lei; freza (co-
piator) Ylmaz, 1cap mobil, 2 dispozitive de prin-
dere pret pornire licitatie 580 lei; slefuitor cu ban-
da abraziva pentru slefuit metale pret pornire li-
citatie 1.200 lei; polizor unghiular DAG125SE pret
pornire licitatie 105 lei. Bunurile se afla la sediul
societatii. 2. CONSILIUL LOCAL AL INTREPRIN-
DERILOR MICI SI MIJLOCII Craiova, Cl. Bucuresti,
bl. P1, parter, jud Dolj, cod identificare fiscala
14190053 in data de 11.03.2013, ora 13.00, pen-
tru vanzarea bunurilor: videoproiector Canon
LV7265, pret pornire licitatie 540 lei; aer condi-
tionat WHIRLPOOL AMB867, seriile 2270861 si
2270769, pret pornire licitatie 250 lei/buc; multi-
functionala Canon Smart Base MP780, seria
34229, pret pornire licitatie 95 lei; copiator color
A3 xeroxW7132, pret pornire licitatie 2.440 lei;
flipchart, pret pornire licitatie 70 lei; masuta lemn,
pret pornire licitatie 45 lei; raft etajere lemn, pret
pornire licitatie 80 lei; camera Web Philips mo-
del V-B, pret pornire licitatie 10 lei. Amplasare:
Craiova, str. “Brazda lui Novac” bl. N11-12, par-
ter. 3. SC INVA  PROD  SRL Craiova, str. “Simion
Stoilov” nr. 9, bl. D28, sc. 1, ap. 1, jud Dolj, cod
identificare fiscala 5863240 in data de 11.03.2013,
ora 15.00, pentru vanzarea bunurilor: cuptor tip
Matina, pret pornire licitatie 2.000 lei, presa foi
napolitane, pret pornire licitatie 300 lei, genera-
tor trifazat 6kw, pret pornire licitatie 580 lei. Am-
plasare: Craiova, Aleea Parangului, nr. 27. 4. SC
SOPACOM  IMPEX  SRL, Craiova, str. “Matei Ba-
sarab” nr. 2, jud. Dolj, cod identificare fiscala
2329949 in data de 12.03.2013, ora 10.00, pen-
tru vanzarea bunurilor: chiosc metalic-deseu,
pret pornire licitatie 39 lei; cuptor panificatie-
defect, pret pornire licitatie 16 lei; vitrina-defec-
ta, pret pornire licitatie 10 lei; frigider-defect, pret
pornire licitatie 10 lei. Amplasare: Craiova, str.
“Calugarei” nr. 61. 5. SC INCUBATOIO FERRINI
SRL, Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 136/1, jud Dolj,
cod identificare fiscala 27281692 in data de
12.03.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: instalatie alimentare cu furaje si apa pentru
pui gaina- 2 buc, pret pornire licitatie 2.480 lei/
buc; cuva furaje, pret pornire licitatie 480 lei; bu-
telie tip petrom 6 buc, pret pornire licitatie 70 lei/
buc; generator caldura BIEMMEDUE-SE160, pret
pornire licitatie 280 lei; arzator – 10 buc, pret
pornire licitatie 50 lei/buc; aeroterma tip GP25,
prêt pornire licitatie 160 lei. Amplasare: sediul
societatii. 6. CLUBUL SPORTIV SCOALA DE FOT-
BAL GICA POPESCU Craiova, Calea Bucuresti,
nr. 191, jud. Dolj, cod identificare fiscala 10430170
in data de 12.03.2013, ora 15.00, pentru vanza-
rea bunurilor: autoutilitara Dacia Logan Van, nr

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
inmatriculare DJ-80-SGP, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie 10.260 lei; statie de dedurizare
Osmonics – Autotrol – 440, pret pornire licitatie
1.330 lei; calculator Ktech+monitor, pret pornire
licitatie 195 lei; autocar MAN-IRIZAR 18370, nr.
inmatriculare DJ-07-NGG, an fabricatie 1993,
pret pornire licitatie 35.330 lei; aparat ultrasune-
te si laser BTL2000, prêt pornire licitatie 4.590
lei. Amplasare: sediul societatii. 7. SC ROB REAL
ESTATE SRL  com. Bucovat, nr. 523, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 27027725 in data de
13.03.2013, ora 10.00, pentru vanzarea bunuri-
lor amplasate la sediul societatii: masina de cu-
sut nasturi JUKI LK-1903 pret pornire licitatie
3101 lei; masina de cusut cheita JUKI  LK-1901,
pret pornire licitatie 2.514 lei; masina de cusut
butoniere Brother P817001, pret pornire licitatie
2.692 lei; masina de acoperire tiv JUKI MF 7823,
pret pornire licitatie 1.816 lei; autoturism Dacia
Logan VAN nr inmatriculare DJ-10-JFO, an fa-
bricatie 2007, pret pornire licitatie 8.428 lei; au-
toturism Daewoo  MATIZ nr. inmatriculare DJ-10-
EOC, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
4.481 lei; masina de cusut cu 2 ace excamotabi-
le JACK JK-5845-5, pret pornire licitatie 894 lei;
masina de cusut cu 2 ace excamotabile JACK
JK-5845-5, pret pornire licitatie 992 lei; masina
de cusut cu 2 ace excamotabile JACK JK-5845-
5, pret pornire licitatie 794 lei; masina de capsat
pneumatica cu doua brate, pret pornire licitatie
712 lei; masina de cusut butoniera, pret pornire
licitatie 1.505 lei; masina de surfilat cu 5 fire
ST8805E-FF6-40H, 3 buc, pret pornire licitatie 559
lei/buc; masina de cusut betelii UNION SPECIAL,
pret pornire licitatie 524 lei; masina de cusut in
lant SINGER, pret pornire licitatie 278 lei; masina
de cusut cu 2 ace SINGER, pret pornire licitatie
334 lei; masina de cusut RIMOLDI, pret pornire
licitatie 787 lei; compresor cu ulei200L, pret por-
nire licitatie    939 lei; masina de cusut cu 2 ace
bracio SINGER, pret pornire licitatie 666 lei; ma-
sina de acoperire pentru gaici, pret pornire lici-
tatie 593 lei; cutter plotter ALS1360P, pret porni-
re licitatie 1.013 lei; presa textila ALS3805, pret
pornire licitatie 810 lei; teren intravilan, supf. 978
mp, T8, P7 LOT 5 +8, nr cad 339/1/5-339/1/8,
CF31700, com Carcea, jud. Dolj, pret pornire li-
citatie 100.310 lei. 8. CAMERA DE COMERT SI IN-
DUSTRIE A JUDETULUI DOLJ, Craiova, str “Bres-
tei” nr. 21, cod identificare fiscala 4552423 in data
de 13.03.2013, ora 13.00, pentru vanzarea pro-
prietatii imobiliare situata in Craiova, Cl. Severi-
nului, nr. 23, compusa din; centru expozitional
transfrontalier (regim de inaltime P+E,Sc=2016
mp, Sd=2520 mp),spatii de expunere exterioara
(Sc=264 mp, Sd=264 mp), amenajare teren si re-
tea subterana transport energie electrica, pret
pornire licitatie 4.203.030 lei, precum si a urma-
toarelor bunuri:autoturism RENAULT tip KC/
KCE7/KANGOO, nr inmatriculare DJ-10-CCI, prêt
pornire licitatie 15.700 lei, autoturism ROVER, tip
J/LH/ROVER75, nr inmatriculare DJ-06-CCI, pret
pornire licitatie 26.400 lei. Anul de fabricatie 2005.
Amplasare: sediul societatii. 9. SC NOVA INVEST
SRL, Craiova, str “Fratii Golesti” nr. 2, bl. M18C,
sc. 1, ap. 17, jud. Dolj, cod identificare fiscala

4178575 in data de 13.03.2013, ora 15.00, pentru
vanzarea terenului intravilan arabil in suprafata
de 5500 mp, tarlaua 108, parcela A9, nr. cadastral
49, CF 38 Almaj, sat Beharca, jud. Dolj, pret porni-
re licitatie 137.800 lei, proprietatea SC POLIURE-
TAN  INVEST SRL ipotecat in favoarea A.F.P.M. –
Craiova. 10. FUNDATIA  PENTRU TINERET DOLJ
Craiova, Cl. Severinului, nr. 1, jud. Dolj, cod identi-
ficare fiscala 4332177 in data de 14.03.2013, ora
11.00, pentru vanzarea terenului intravilan situat
in Craiova, Cl. Severinului, nr. 1 (in partea de est a
Casei Stiintei si Tehnicii cu iesire la str. “Maria Ta-
nase”), CF14258, nr. cad 9573/3, supf. 399 mp,
pret pornire licitatie 275.900 lei. Mentionam ca res-
pectivul teren este liber. Preþurile nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.F.P.M-Craiova înainte de datele stabilite pentru
vânzare, mentionate mai sus. Invitãm pe cei inte-
resaþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la
termenele de vânzare, la locul fixat în acest scop
ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de data lici-
taþiei urmãtoarele documente: oferta  de  cumpã-
rare; dovada plaþii  taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã, taxa de participare reprezintã 10% din
preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în
contul IBAN RO32TREZ 291.50.67XXX005065, cod
fiscal 4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.-
Craiova; împuternicirea persoanei care-l reprezin-
tã pe ofertant; pentru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de ORC; pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus in
limba românã; pentru persoanele fizice strãine,
copie de pe paºaport; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fisca-
le restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã do-
miciliul sau sediul ofertantului), urmând sã se pre-
zinte la datele stabilite pentru vânzare si la locul
fixat in acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaþie la instan-
þa judecãtoreascã competentã în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din OG
nr. 92/2003, republicatã cu modificãrile si comple-
tãrile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã aces-
ta este superior preþului de pornire la licitaþie, iar
in caz contrar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decât preþul de pornire. Taxa de participare nu
se restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la
licitaþie, celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adjudeca-
tarului care nu a platit preþul. Potivit dispozitiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003, rep, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand ur-
meaza sa se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informatii suplimentare va puteþi adresa
A.F.P.M.-Craiova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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S.C. CAMI-ªTEF STAR S.R.L. anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea de colectare deºeuri
feroase ºi neferoase, ce se desfãºoarã
în comuna Ostroveni, sat Ostroveni, nr.
1659 bis, judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot
fi consultate la seiul ARPM Craiova, str.
“Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova pânã la
data de 11.03.2013.
TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi
DRAGOMIR CRISTIAN anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004 privind pro-
cedura evaluãrii de mediu pentru pla-
nuri ºi programe, în vederea obþineii
avizului de mediu pentru PUZ – PARC
ENERGIE FOTOVOLTAICÃ, MUNICIPIUL
CALAFAT, TARLA 105, PARCELE P70,
P70/1, P71, P73, P74, P74/1, P47, P48,
P48/1, P48/3 – JUD. DOLJ. Prima versi-
une a planului poate fi consultatã la se-
diul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, stra-
da “Petru Rareº” nr. 1, din data de
22.02.2013 (data apariþiei primului
anunþ) luni – joi între orele 9.00-14.00
ºi vineri între 9.00-11.30. Publicul inte-
resat poate transmite în scris comen-
tarii ºi sugestii pânã la data de
12.03.2013 (în termen de 15 zile calen-
daristice de la data publicãrii celui de-
al doilea anunþ) la A.R.P.M. Craiova, ju-
deþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1,
e-mail: arpmdj@anpm.ro, în zilele de
luni-joi între orele 9.00-14.00 ºi vineri
între orele 9.00-11.30.
TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi
DRAGOMIR CRISTIAN anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004 privind pro-
cedura evaluãrii de mediu pentru pla-
nuri ºi programe, în vederea obþineii
avizului de mediu pentru PUZ – PARC
ENERGIE FOTOVOLTAICÃ, MUNICIPIUL
CALAFAT, TARLA 105, PARCELE P32,
P33, P34, P35, P36 – JUD. DOLJ. Prima
versiune a planului poate fi consultatã
la sediul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj,
strada “Petru Rareº” nr. 1, din data de
22.02.2013 (data apariþiei primului
anunþ) luni – joi între orele 9.00-14.00
ºi vineri între 9.00-11.30. Publicul inte-
resat poate transmite în scris comen-
tarii ºi sugestii pânã la data de
12.03.2013 (în termen de 15 zile calen-
daristice de la data publicãrii celui de-
al doilea anunþ) la A.R.P.M. Craiova, ju-
deþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1,
e-mail: arpmdj@anpm.ro, în zilele de
luni-joi între orele 9.00-14.00 ºi vineri
între orele 9.00-11.30.

TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi DRA-
GOMIR CRISTIAN anunþã publicul interesat
asupra declanºãrii etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 privind procedura evaluãrii
de mediu pentru planuri ºi programe, în
vederea obþineii avizului de mediu pentru
PUZ – PARC ENERGIE FOTOVOLTAICÃ, MU-
NICIPIUL CALAFAT, TARLA 105, PARCELE
P63, P64, P65, P66, P69/LOT1 – JUD. DOLJ.
Prima versiune a planului poate fi consul-
tatã la sediul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj,
strada “Petru Rareº” nr. 1, din data de
22.02.2013 (data apariþiei primului anunþ) luni
– joi între orele 9.00-14.00 ºi vineri între 9.00-
11.30. Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii ºi sugestii pânã la data de
12.03.2013 (în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data publicãrii celui de-al doilea
anunþ) la A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, stra-
da “Petru Rareº” nr. 1, e-mail: arpmdj@an-
pm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-
14.00 ºi vineri între orele 9.00-11.30.
TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi DRA-
GOMIR CRISTIAN anunþã publicul interesat
asupra declanºãrii etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 privind procedura evaluãrii
de mediu pentru planuri ºi programe, în
vederea obþineii avizului de mediu pentru
PUZ – PARC ENERGIE FOTOVOLTAIC, MUNI-
CIPIUL CALAFAT, TARLA 105, PARCELE P81,
P82, P83, P84, P85, P86, P87 – JUD. DOLJ.
Prima versiune a planului poate fi consul-
tatã la sediul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj,
strada “Petru Rareº” nr. 1, din data de
22.02.2013 (data apariþiei primului anunþ) luni
– joi între orele 9.00-14.00 ºi vineri între 9.00-
11.30. Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii ºi sugestii pânã la data de
12.03.2013 (în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data publicãrii celui de-al doilea
anunþ) la A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, stra-
da “Petru Rareº” nr. 1, e-mail: arpmdj@an-
pm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-
14.00 ºi vineri între orele 9.00-11.30.
S.C. TOP PROIECT S.R.L., cu sediul social
în Craiova, strada “C. S. Nicolaescu Plop-
ºor” nr. 2, posesoare a CUI: 16521080, anun-
þã prin lichidator judiciar BVC CONSULT
IPURL Craiova, cã prin Încheierea din
12.02.2013, pronunþatã în dosarul nr. 3142/
63/2013, de Judecãtorul sindic de la Tribu-
nalul Dolj, a fost deschisã procedura sim-
plificatã de Insolvenþã prevãzutã de legea
85/2006. Declaraþiile de creanþã împotriva
averii debitorului, se vor depune în dublu
exemplar, la arhiva Tribunalului Dolj, din
strada “Brestei” nr. 12, Craiova, astfel: 1.
Termen limitã pentru înregistrarea cererilor
de creanþã: 2.04.2013. 2. Termen de verifi-
care creanþe, întocmire ºi comunicare ta-
bel preliminar: 16.04.2013. 3. Termen de de-
punere spre soluþionare a eventualelor con-
testaþii sau întocmire a Tabelului definitiv:
30.04.2013. ALTE RELAÞII, LA ADMINISTRA-
TORUL JUDICIAR: TELEFON: 0745/50.10.30.

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui

Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefu-
mãtoare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrâ-
nã intern. Telefon: 0729/
951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃ-
TAR, BRUTAR. Telefon:
0723/508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã.
Telefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri, etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi
colete ROMÂNIA – ITA-
LIA (MILANO). Plecarea
este vinerea cu plasa-
re la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate.
Contact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonie-
rã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (Spiact). Tele-
fon: 0251/328.244; 0760/
884.433.
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Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, parchet, geam
termopan, izolaþie interioa-
rã. Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate, bal-
con mare, cu puþine îmbu-
nãtãþiri, zona Ciupercã etaj
4/10. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Tele-
fon: 0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.

Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

CASE
Vând vila zonã sigurã,
centralã, lângã Facultatea
de Agronomie, teren 462
m2, garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Casã 4 camere, bucãtã-
rie, baie, beci, suprafaþã
108 mp, teren 275 mp,
gaze, apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Brestei. Te-
lefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleni-
þa. Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comu-
na Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.

Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã +
teren 600 mp cartier Ro-
maneºti, strada Aleea
Târgului nr. 26. Telefon:
0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii
la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibi-
litate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
VÂND teren în Catargiu,
400 mp. Telefon: 0766/
908.984.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren intravilan, 3500
mp, situat în Popoveni, cu
23 m deschidere la strada
principalã, cu toate facilitãþle
ºi în condiþii avantajoase.
Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial de-
friºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã bã-
trâneascã pentru demo-
lare, cu cadastru fãcut la
11 km de Craiova – intra-
vilan. Cedez 4200 m2  tren
extravilan – pentru repa-
raþii casã. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484.
Vând pãdure POPEªTI
– VÂLCEA. Telefon:
0766/304.708.
Vând  teren zona Tribu-
nal Judeþean, str. “Ian-
cu Jianu”. Telefon:
0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard de beton + construc-
þie 500 mp. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negocia-
bil. Telefon: 0351/170.504.
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AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Te-
lefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon.
0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mer-
cedes 190D, 1966. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.

Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau bu-
telie, arzãtoare gaze sobã,
reductor tub oxigen. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem le-
bede ca aspect) la 50 km
de Craiova, preþ 55 lei bu-
cata. Telefon: 0747/
813.298; 0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi be-
letristice, timbre filatelice, se-
rii complete neºtampilate,
Spania, Cuba, Iran, Româ-
nia. Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu di-
mensiunile 0.5-1 m, puieþi
prun ºi puieþi nuc. Telefon:
0351/430.880; 0762/
278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru cu-
lori alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Tele-
fon: 0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0767/517.023.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.

Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
ghierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.

Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.

Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
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Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj
mare. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux ar-
gon, marca Telelwin,
plus mascã profesio-
nalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer
marca Bosh preforator
ºi demolator la preþul
de 1.500 lei. Telefon:
0769/880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi.
Telefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, culturã de
cãpºuni în sere sau sola-
rii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia
Papuc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã.
Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/ 784.998
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament
pentru familie zona pre-
fecturã. Telefon: 0742/
244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Amara-
dia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.

Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon:
0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bu-
levardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã
(depozit materiale) la
casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

CITAÞII
Pârâtul S.C. IONUMI
S.R.L., cu sediul cunos-
cut în Craiova, strada
Nicolae Iorga, bloc J39,
scara 1, apartament 3,
CUI RO 13380114, nu-
mãr de înregistrare în
Registrul Comerþului
J16/518/2000, este che-
mat la Judecãtoria Cra-
iova, camera – ccom 2,
în ziua de 15.03.2013,
ora 10.30, în process cu
Primãria comunei Þu-
glui, în calitate de recla-
mant în dosarul cu nr.
23130/215/2012 pentru
fond-pretenþii. Citaþie în-
tocmitã de Primãria co-
munei Þuglui.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie,
curativ ºi de comple-
tare a deficitului în or-
ganism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã me-
dicalã pentru familie.
Telefon: 0724/512.304.

ASOCIAÞIA CADRE-
LOR MILITARE ÎN RE-
ZERVÃ DIN M.A.I. “FI-
LIALA DOLJ” ROAGÃ
PENSIONARII STABI-
LIÞI ÎN JUDEÞUL DOLJ
SÃ CONTACTEZE DI-
RECT SAU TELEFONIC
FILIALA ÎN ZILELE DE
MARÞI ªI JOI ÎNTRE
ORELE 9.00-13.00,
PENTRU NOI COMUNI-
CÃRI. TELEFOANE:
0351/462.842; 0251/
590.242.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe nunele Covei
Horea. Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon: 0764/
292.916.

CONDOLEANÞE
Comanda Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj
ºi colegii din cadrul unitã-
þii sunt alãturi de Marian
Dumitra în aceste momen-
te grele pricinuite de tre-
cerea prematurã în nefiin-
þã a soþiei sale. Sincere
condoleanþe! Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

Gândul nostru se îndreap-
tã cu durere la 6 sãptã-
mâni de la trecerea în eter-
nitate a dragei noastre
soþie ºi mamã, SORESCU
RODICA MARIANA, ma-
gistrat la Curtea de Apel
Craiova. Alãturi de rude,
colegi, prieteni, vecini ºi
toþi ce au cunoscut-o îi
pãstrãm vie amintirea fiin-
þei iubite, spiritului nobil,
sufletului devotat, totalã
dãruire pentru familie ºi

Justiþie pe care a slujit-o
cu devotament. Cornel
soþ, Mihaela fiicã, o vom
pãstra întotdeauna în ini-
mile noastre aºa cum ne-
a ocrotit cu întreaga ei fi-
inþã creºtinã. Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
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Digi Sport 1
18:00 – FOTBAL – Liga I: Astra Giurgiu – Viitorul Constanþa / 20:30

– FOTBAL – Liga I: FC Vaslui – CFR Cluj.
Digi Sport 2
20:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Udinese – Napoli / 22:00 – FOT-

BAL – Camp. Italiei: Lazio – Pescara.
Digi Sport 3
17:00 – HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc – Dab Docler /

19:30 – HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona Braºov – Ferencvaros /
22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: West Ham – Tottenham.

Dolce Sport
19:30 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – Steaua / 22:00 – FOTBAL –

Camp. Italiei: Lazio – Pescara.

Bayern a mai pus, sâmbã-
tã, o “cãrãmidã” la titlul cu
numãrul 23 din istoria clubu-
lui. Un net 6-1 cu Werder, a
6-a victorie consecutivã din
acest an în campionat, a 7-a
în total, dacã o luãm în calcul
ºi pe aceea de la mijlocul sãp-
tãmânii trecute, contra lui Ar-
senal, 3-1 în Ligã.

Jucãtorii liderului au avut
însã ºi o motivaþie specialã
pentru acest festival de go-
luri. Au dorit sã-i facã un ca-
dou cât mai frumos antreno-
rului Jupp Heynckes, 67 de
ani, aflat la meciul 1.000 în
Bundesliga: 369 ca jucãtor, 631 pe bancã.
Doar Otto Rehhagel are un bilanþ mai bun:
1037 (201/836).

ªi omologul lui Heynckes, Thomas Scha-

Recital pentru Heynckes!Recital pentru Heynckes!Recital pentru Heynckes!Recital pentru Heynckes!Recital pentru Heynckes!
Bayern a demolat-o pe WBayern a demolat-o pe WBayern a demolat-o pe WBayern a demolat-o pe WBayern a demolat-o pe Werdererdererdererdererder

af, a marcat un jubileu: 750 de partide la
Werder (468 ca tehnician). Numai cã a avut
parte de o dupã-amiazã de coºmar. Deºi gaz-
dele au odihnit mai mulþi titulari, echipa lui

nu i-a rezistat lui “Bayern B” de-
cât 25 de minute. Iar când l-a
pierdut ºi pe austriacul Sebastian
Prodl, eliminat înaintea pauzei
(44), la scorul de 0-2, Bremenul
a cãzut definitiv.

Au marcat Robben (25), Javi
Martinez (29), Gebre Selassie (49
aut.), Gomez (51, 89) ºi Ribery
(86), respectiv De Bruyne (58).

17 puncte are în fruntea cla-
samentului Bayern peste Dort-
mund, formaþie cu care se va
duela, miercuri, în sferturile de
finalã ale Cupei Germaniei, meci
ce se va disputa la Munchen.

Revenind doar o idee la Heyn-
ckes, reamintim, acesta îºi va încheia la fi-
nele sezonului acordul cu Bayern, locul sãu
urmând sã fie luat, din 1 iulie, de fostul teh-
nician al Barcelonei, Pep Guardiola.

Cu încrederea serios zdruncinatã de AC
Milan (0-2, miercuri, în turul optimilor Li-
gii), Barcelona erau nevoitã sã câºtige par-
tida cu FC Sevilla. În acelaºi timp, meciul
însemna ºi ultima pregãtire înainte de “du-
bla” cu Real Madrid, mai întâi, mâine, în
manºa secundã a semifinalelor din Cupa
Spaniei (1-1, în tur, pe “Bernabeu”), apoi,
sâmbãtã, în campionat.

Numai cã secunzii lui Vilanova (n.r. în
continuare în SUA din considerente medi-
cale) au trimis în teren o echipã cu multe
rezerve. Chiar ºi aºa, Barcelona a controlat
jocul, fãrã sã fie însã ºi periculoasã. Pe de
altã parte, FC Sevilla, care altã datã se bãtea
pentru primele locuri, a încercat sã surprin-
dã pe contaatac.

Golul a venit însã dintr-o loviturã liberã
de pe partea stângã. Balonul a ajuns în dreap-

Messi a ajuns la 15 partide consecutive de Primera în care puncteazã
Barça pare însã a-ºi fi pierdut cu mult din strãlucire,

înaintea dublei ciocniri cu marea rivalã Real Madrid

ta ºi de acolo în careu, de unde Botia a
pus capul pentru 0-1, chiar înainte de pa-
uzã (42).

Fãrã sã încânte, cum îºi obiºnuise su-
porterii, Barcelona a reuºit sã egaleze. În
minutul 52, David Villa a reluat cu capul
o centrare expediatã de Alves. Dupã 8
minute, Messi a primit în careu ºi a dus
recordul la 15 partide la rând în care a
marcat mãcar o datã în campionat, ajun-
gând, incredibil, la cota 38. A fost mo-
mentul în care Sevilla a început sã încerce
ºi partea de atac. Negredo putea face 2-2
în minutul 75, dar lobul sãu s-a dus peste
bara transversalã.

Pânã la final, mingea a stat mai mult la
FC Barcelona, care ºi-a mai trecut în cont
câteva ocazii, fãrã sã mai deranjeze totuºi
tabela de marcaj. A fost o victorie destul de

chinuitã a catalanilor, care lasã tot mai mult
senzaþia cã “extratereºtrii” devin pãmânteni.

O izbândã cu revenire dupã pauzã, tot
2-1, a reuºit ºi Real, în deplasare, cu “lan-
terna” Deportivo La Coruna. Kaka (73) ºi
Higuain (88) au punctat pentru trupa lui
Mourinho, de cealaltã parte golul purtând
semnãtura lui Riki (35).

Claudiu Keºeru înscrie pe bandã rulantã!
Atacantul român a reuºit golul victoriei echi-
pei sale, Angers, vineri searã, în meciul de
pe teren propriu cu GFC Ajaccio, scor 1-0,
din etapa a 26-a a ligii secunde din Franþa.

Keºeru a punctat în minutul 74 ºi poate fi
o soluþie realã pentru selecþionerul Victor
Piþurcã, în perspectiva importantelor parti-
de cu Ungaria ºi Olanda (22/26 martie, pre-
liminarii CM 2014), în condiþiile în care Ci-
prian Marica ºi Adrian Mutu sunt acciden-

Îl convinge pe Piþurcã?

Keºeru, un nou gol în tricoul lui Angers
taþi ºi, aproape sigur, nu vor fi apþi sutã la
sutã la ora primei dispute a tricolorilor.

Graþie acestui succes, Angers s-a menþi-
nut pe locul 5, acumulând acum 43 de punc-
te, cu 4 mai puþin decât ocupanta ultimei
poziþii ce asigurã promovarea (3), ocupantã
de Nantes.

Desemnat jucãtorul lunii ianuarie în Li-
gue 2, Claudiu Keºeru (26 de ani) a perforat
de 14 ori porþile adverse în acest sezon, fi-
ind pe locul 4 în clasamentul golgheterilor.

Dolce Sport 2
20:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Udinese – Napoli.
Sport.ro
22:00 – SKANDENBERG: Alan Lanique – Radu Valahu.
Eurosport
9:00, 13:30, 20:00 – SNOOKER – Open-ul Mondial Heikou (China):

etapa întâi.
Eurosport 2
8:30, 13:30 – SNOOKER – Open-ul Mondial Heikou (China): etapa

întâi / 19:30 – FOTBAL – Camp. Poloniei: Gornik Zabrze – Piast Gliwi-
ce / 21:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã: Hertha Berlin – FC
Kaiserslautern.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXVII-A

Fulham – Stoke 1-0
Arsenal – Aston V. 2-1
Norwich – Everton 2-1
Queens PR – Man. United 0-2
Reading – Wigan 0-3
West Brom – Sunderland 2-1
(Gabriel Tamaº a fost rezervã la gazde)
Man. City – Chelsea 2-0
(La învingãtori, Costel Pantilimon a fost rezervã)
Newcastle – Southampton 4-2
Astãzi: West Ham – Tottenham.
Partida Liverpool – Swansea, scor 5-0, s-a dis-

putat în devans weekend-ul trecut.
Clasament: 1. Man. United 68p, 2. Man. City

56p, 3. Chelsea 49p, 4. Tottenham* 48p, 5. Arsenal
47p, 6. Everton 42p, 7. West Brom 40p, 8. Liverpool
39p, 9. Swansea 37p, 10. Stoke 33p, 11. Fulham
32p, 12. Norwich 32p, 13. West Ham* 30p, 14.
Newcastle 30p, 15. Sunderland 29p, 16. Southamp-
ton 27p, 17. Wigan 24p, 18. Aston V. 24p, 19. Rea-
ding 23p, 20. Queens PR 17p.

BUNDESLIGA – ETAPA A XXIII-A

Freiburg – Frankfurt 0-0
Bayern – Werder 6-1
Stuttgart – Nurnberg 1-1
(La gazde, Alexandru Maxim a evoluat în ulti-

mele secvenþe ale partidei)
Hannover – Hamburg 5-1
Mainz – Wolfsburg 1-1
Augsburg – Hoffenheim 2-1
Schalke – Dusseldorf 2-1
(Ciprian Marica nu a fãcut parte din lotul forma-

þiei învingãtoare, fiind accidentat)
M’gladbach – Dortmund 1-1
Asearã: Furth – Leverkusen.
Clasament: 1. Bayern 60p, 2. Dortmund 43p, 3.

Leverkusen* 41p, 4. Frankfurt 38p, 5. Freiburg 35p,
6. Hamburg 34p, 7. Hannover 33p, 8. Mainz 33p,
9. Schalke 33p, 10. M’gladbach 31p, 11. Stuttgart
29p, 12. Werder 28p, 13. Dusseldorf 27p, 14. Nurn-
berg 27p, 15. Wolfsburg 27p, 16. Augsburg 18p, 17.
Hoffenheim 16p, 18. Furth* 12p.

SERIE A – ETAPA A XXVI-A

Palermo – Genoa 0-0
Sampdoria – Chievo 2-0
(La oaspeþi. Paul Papp a fost rezervã, în timp ce

Adrian Stoian nu a fãcut parte din lot)
Parma – Catania 1-2
Atalanta – Roma 2-3
(Bogdan Lobonþ a fost rezervã la formaþia capi-

tolinã)
Juventus – Siena 3-0
Cagliari – Torino 4-3
Asearã: Inter – Milan.
Astãzi: Udinese – Napoli, Lazio – Pescara.
Partida Bologna – Fiorentina a fost amânatã din

cauza condiþiilor meteo.
Clasament: 1. Juventus 58p, 2. Napoli*  51p, 3.

Milan*  44p, 4. Lazio*  44p, 5. Inter* 43p, 6. Fio-
rentina* 42p, 7. Catania 42p, 8. Roma 40p, 9. Udi-
nese*  36p, 10. Sampdoria 32p, 11. Parma 32p, 12.
Torino 31p, 13. Cagliari 31p, 14. Chievo 29p, 15.
Atalanta 27p, 16. Bologna* 26p, 17. Genoa 26p,
18. Siena 21p, 19. Pescara* 21p, 20. Palermo 20p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXV-A

Bilbao – Sociedad 1-3
Mallorca – Getafe 1-3
Zaragoza – Valencia 2-2
(Cristi Sãpunaru a absentat din lotul gazdelor)
Deportivo – Real Madrid 1-2
Barcelona – Sevilla 2-1
Rayo – Valladolid 1-2
Asearã: Celta – Granada, Atletico – Espanyol,

Betis – Malaga.
Astãzi: Levante – Osasuna.
Clasament: 1. Barcelona 68p, 2. Atletico* 53p, 3.

Real M. 52p, 4. Malaga*  42p, 5. Valencia 41p, 6.
Sociedad 40p, 7. Rayo 37p, 8. Betis* 36p, 9. Getafe
35p, 10. Levante* 34p, 11. Valladolid 33p, 12. Sevilla
32p, 13. Espanyol* 31p, 14. Granada* 26p, 15. Bilbao
26p, 16. Osasuna*  25p, 17. Zaragoza 25p, 18. Celta*
20p, 19. Mallorca 18p, 20. Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXVI-A

Nice – Reims 2-0
Rennes – Sochaux 2-2
Ajaccio – Lille 1-3
(Adrian Mutu a lipsit de la amfitrioni, din ca-

uza unei accidentãri)
Nancy – St’Etienne 0-3
(Bãnel Nicoliþã nu a fãcut parte din lotul for-

maþiei învingãtoare)
Troyes – Bastia 0-0
Evian TG – Montpellier 0-1
Valenciennes – Toulouse 0-0
Lyon – Lorient 3-1
Asearã: Bordeaux – Brest, Paris SG – Marseille.
Clasament: 1. Paris SG* 51p, 2. Lyon 51p, 3.

Marseille* 46p, 4. Nice 45p, 5. St’Etienne 44p, 6.
Montpellier 41p, 7. Rennes 41p, 8. Lille 40p, 9.
Lorient 39p, 10. Bordeaux* 38p, 11. Valenciennes
34p, 12. Toulouse 33p, 13. Ajaccio 29p, 14. Sochaux
27p, 15. Bastia 27p, 16. Brest* 25p, 17. Reims 24p,
18. Evian 23p, 19. Troyes 20p, 20. Nancy 18p.

Echipele urmate de semnul * au un meci
mai puþin.
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LIGA I – ETAPA A XX-A
Gaz Metan – Gloria Bistriţa 3-1
Au marcat: Llulaku 31, Bawab 45 – pen., 60 / Antonache 34.
Concordia – CS Turnu Severin 1-1
Au marcat: Ispir 18 – pen. / Fl. Costea 58 – pen.
Ceahlăul – Pandurii 0-1
A marcat: Matulevicius 28.
CSMS Iaşi – Rapid 0-1
A marcat: Creţu 4 – aut.

Meciurile Oţelul – Petrolul şi Dinamo – FC Braşov s-au jucat
aseară.

Astăzi
Astra Giurgiu – Viitorul – ora 18.00 (Digisport 1)
„U” Cluj – Steaua – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 20.30 (Digisport 1)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XIX- A

1. Steaua 19 15 2 2 46-15 47
2. Pandurii 20 11 5 4 31-25 38
3. Astra 19 11 4 4 40-21 37
4. Vaslui 19 10 5 4 30-18 35
5. CFR Cluj 19 9 5 5 37-24 32
6. Petrolul 19 8 7 4 27-17 31
7. Dinamo 19 8 6 5 30-23 30
8. Rapid 20 8 5 7 22-22 29
9. FC Braşov 19 7 5 7 26-27 26
10. Concordia 20 6 7 7 19-29 25
11. Mediaş 20 6 6 8 22-28 24
12. Oţelul 19 5 7 7 23-27 22
13. Viitorul 19 4 9 6 22-25 21
14. Ceahlăul 20 5 5 10 23-36 19
15. Poli Iaşi 20 5 3 12 18-26 18
16. „U” Cluj 19 4 5 10 18-34 17
17. Severin 20 2 7 11 19-30 13
18. Bistriţa 20 2 6 12 14-39 12

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Doar în prima repriză s-a păs-
trat echilibrul partidei din Ţinutul
Secuiesc, unde Universitatea Cra-
iova avea să ajungă, sâmbătă sea-
ra, la cea de-a opta victorie la rând
în Liga Naţională de baaschet.  Iar
dacă Oradea nu ar fi câştigat în
ultima sec undă c ontra Timbei,
Dzambic şi colegii săi ar fi egalat
liderul. Drăguşin a marcat 7 punc-
te, însă a rămas pe teren doar în
primul sfert şi un minut din  al doi-

După ce miercuri, în Sala Poli-
valentă, au trecut fără emoţii de
Steaua în minimum de seturi, vo-
leibaliştii craioveni s-au impus şi în
deplasare, contra unei alte rivale de
tradiţie, Dinamo, scor 3-1 (26-24,
25-23, 21-25, 26-24), luând toate
cele 3 puncte puse în joc. Aşa cum
şi-au obişnuit fanii, băieţii lui Dă-
nuţ Pascu au avut finaluri se set
foarte bune, concentraându-se
atunci când a fost nevoie. „Un joc
foarte bun al băieţilor într-un meci
spectaculos, cu numeroase răstur-
nări de scor. Partida a fost de an-
gajament maxim, iar arbitrajul - im-
pecabil. Din păcate am avut, din
nou, două momente în care ne-am
relaxat, în seturile 3 şi 4, ceea ce
nu este permis dacă vrei să faci
performanţă,  pentru că imediat
adversarii profită. Ne aşteaptă o
săptămână de foc şi abia după jo-
curile de la Piatra-Neamţ şi acasă
cu Constanţa vom trage concluzii-
le după sezonul regulat” a declarat
antrenorul Dănuţ Pascu. Acesta a
folosit echipa: Vânătoru, Dumitra-
che, Romanescu, Borota, Milotin,
Ghionea şi Jovic ca libero, intrând
pe parcurs şi Filip. „Craiova a câş-

„Mister Slam-dunk”
a reuşit un double-double spectaculos

Bureau a plutit peste ciucani
Universitatea Craiova a câştigat la Miercurea Ciuc

şi a ajuns la a opta victorie consecutivă

Clasament

1. CS Municipal Oradea 23 19 4 42
2. Universitatea Craiova 23 18 5 41
3. Gaz Metan Mediaş 24 16 8 40
4. BC Mureş Tg. Mureş 23 16 7 39
5. CSU Asesoft Ploieşti 23 16 7 39
6. “U” Mobitelco Cluj 23 16 7 39
7. BC Timişoara 23 15 8 39
8. CSM Bucureşti 23 15 8 38
9. Energia Rovinari 23 11 12 34
10. CSU Atlassib Sibiu 23 12 11 35
11. BCM „U” Piteşti 23 10 13 33
12. CSS Giurgiu 23 8 15 31
13. Timba Timişoara 23 5 18 28
14. Farul Constanţa 23 4 19 27
15. BC Miercurea Ciuc 23 3 20 26
16. Dinamo Bucureşti 24 1 23 25

Csikszereda Miercurea Ciuc – SCM Universitatea Craiova
76-92 (26-27, 19-23, 11-19, 20-23)

Csikszereda: Harris (12), Bubalo (17), Hajdic (11), Dupre (4), Corpodean (2). Au mai jucat: Filipovic (21),
Dogaru (7), Faur, Hejas (2). Antrenor: Laszlofy Botond.

Universitatea Craiova: Habus (6, 2x3), Drăguşin (7), Seals (24, 3x3), Dzambic (23, 4x3), Bureau (23).
Au mai jucat: Petrişor (2), Djurasovic şi Hallik (7, 1x3). Antrenor: Andelko Mandic.

Rezultatele etapei a 23-a:
 CSM Oradea – Timba Timişoara 79-78, Dinamo – Asesoft 85-

119, Mobitelco – CSS Giurgiu 88-69, Atlassib – BC Timişoara 82-76,
BC PH Csikszereda Miercurea Ciuc – SCM Universitatea Craiova
76-92, BCM U Piteşti – Gaz Metan Mediaş 55-71, Energia Rovinari
– Farul Constanţa 71-76, CSM Bucureşti – BC Mureş 91-93.

lea,  fiind substituit de Djurasovic,
iar alb-albaştrii au evoluat fără ju-
cător  de talie până spre final,  când
a intrat Hallik. „Ciucanii au jucat
fără om înalt în c ăciulă şi le-a cam
ieşit, aşa că am schimbat tactica,
folosind şi noi jucători de arunca-
re, pentru a rupe echilibrul” a ex-
plic at tactica de joc  antrenorul
Mandic. Meciul avea să fie decis
însă de tripleta Bureau-Seals -
Dzambic, împreună aceştia mar-

când nu mai puţin de 70 de punc-
te din cele 92 ale echipei. Travis
„Mister Slam-dunk” Bureau a fost
imperial, reuşind un „double-dou-
ble”de efect,  pe lângă cele 23 de
puncte (numărul idolului său,  Mi-
chael Jordan), acumulând şi 10 re-
cuperări, 4 ofens ive şi 6 defensi-
ve, fiind MVP-ul jocului, deşi com-
patriotul său Seals a marcat un
punct în plus. Rade Dzambic  a
acumulat des tul de repede 3 gre-
şeli personale şi a fost înlocuit preţ
de 5 minute de Cătălin Petrişor,
însă „Turbo” a revenit fantastic
pe f inal, trecându-şi în cont 4 co-
şuri din afara semicercului din cele
7 încercări.

 „Toţi în ALB”
miercuri la Polivalentă

„Mec iul a fost destul de greu,
gazdele au început mai bine, poa-
te şi pentru că nu ne avantajează
aces t statut, de favoriţi,  băieţii in-
trând ceva mai relaxaţi în teren.
Ne-am concentrat apoi însă ş i am
câştigat într-o manieră clară într-
o altă etapă care a c onsemnat sur-
prize. Urmează miercuri un meci
şi mai dificil pentru noi, cu CSM
Bucureşti, o echipă care vine după
un eşec în ac eastă etapă şi c are,
mai mult c a sigur, va veni la Cra-
iova după puncte. Aşteptăm ală-

turi de noi minunatul public cra-
iovean să ne sus ţină ca şi până
acum” a declarat Andelko Mandic.
Următoarea partidă a Universităţii
Craiova este programată miercuri
seara, de la ora 20, în Sala Poliva-
lentă, adversar fiindu-i CSM Bu-
cureşti. La acest joc continuă cam-
pania „Toţi în ALB, împreună câş-
tigăm în ALB”, toţi fanii fiind in-
vitaţi să vină echipaţi în out-fit-
uri albe. „Nu avem niciun obiec-

tiv legat de clasarea finală, nu ne
interesează nici măcar să ajungem
Oradea în clasament,  principalul
scop este să umplem mereu Poli-
valenta şi să reuşească pe deplin
această campanie, «Toţi în ALB».
Până în play-off sperăm să avem
o Polivalentă albă, care să-şi ducă
pe băieţi spre vic torie” a spus
Marius Toma, team-managerul
echipei care a aprins Bănia în ulti-
mele luni.

În 4 zile, voleibaliştii au bătut Steaua şi Dinamo
tigat seturile la limită, pe fondul
unor greşeli comise de unii jucă-
tori ai noştri la care s-a văzut lipsa
de experienţă” a spus antrenorul
gazdelor, Dan Drăguşin. Craiove-
nii, aflaţi pe locul 2, cu 39 de punc-
te, s-au desprins de Unirea Dej la 4
puncte, iar miercuri vor evolua
miercuri, tot în deplasare, la Piatra
Neamţ. Sâmbătă, de la ora 16, Uni-
versitatea joacă în Sala Polivalentă
derby-ul campionatului împotriva
liderului Tomis Constanţa.

Voleibalistele şi handbalistele
au pierdut

În schimb, echipa de volei fe-
minin a pierdut al treilea meci la
rând, scor 0-3 (20-25, 34-36, 21-
25) şi este aproape ieşită din cursa
pentru play-off, după ce rivala în
lupta pentru locul 8, CSM Lugoj, a
învins acasă şi s -a desprins la 4
puncte. „Un meci disputat pe care,
din păcate, l-am pierdut după ce în
setul doi am fost în mai multe rân-
duri în postura de a-l câştiga. În
primul şi al treilea set, am mers cap
la cap, finalurile fiind adjudecate de
gazde. O înfrângere grea, într-un

joc de la care speram să ne întoar-
cem cu punct, şi care ne îndepăr-
tează de play-off” a spus antreno-
rul Mircea Dudaş. Acesta a jucat
cu: Galan, Vâlcu, Badea, Bobi, Pe-
reyra, Buz şi Pristavu ca libero, in-
trând apoi şi Ghionea, Postea şi Ili-
na. Miercuri, înaintea meciului de
baschet Craiova – CSM Bucureşti,
voleibalistele joacă un alt meci di-
ficil, contra liderului Dinamo, de la
ora 17.30. Până atunci, astăzi, la
ora 15, echipele de volei ale Craio-
vei se vor întâlni la Fabrica de
Avioane cu conducerea societăţii,
reprezentanţii sindicatului şi cu an-
gajaţii, fiind o altă acţiune de pro-
movare a sporturilor de sală. Tot o
înfrângere a suferit şi echipa femi-
nină de handbal SCM Craiova, scor
18-22 (9-10) în deplasare la HC
Roman. Fetele lui Burcea au fost
ajuns pe locul 10, fiind întrecute
de CSM Ploieşti, victorioasă pe te-
ren propriu cu HC Zalău, iar ulti-
ma clasată, Danubius Galaţi, s-a
apropiat la 4 puncte după ce a tre-
cut de Dunărea Brăila. SCM Cra-
iova va juca sâmbătă, de la ora
13.30, în Sala Polivalentă, contra
formaţiei CSM Bucureşti (locul 7).


